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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.
V katalogu za šol. l. 2007/08 so objavljeni le nerazpisani programi, ki jih opredeljuje Pravilnik o
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS
64/04, 83/05, 27/07; objavljen na spletni strani:
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/kadri/doc/pravilnik_izobrazevan
je_usposabljanje_13_4_07.doc ).
Načrtujemo, da bomo med šolskim letom zagotovili 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. 2007/08.
Tako kot doslej so v nabor programov vključeni programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP), ki
jih financira oz. sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport. Strokovni delavec, ki opravi tak
program, pridobi 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. Programi niso pogoj za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, imajo pa status prednostnih programov.
Radi bi vas opozorili, da se predpisani programi, namenjeni učiteljem in drugim strokovnim
delavcem v devetletni osnovni šoli, v šol. l. 2007/08 iztekajo. V naslednjih šolskih letih jih bomo
razpisovali le, če bomo zaznali večje število potreb po tovrstnem izobraževanju. Znanje, ki so ga
strokovni delavci pridobili v predpisanih programih, bodo lahko nadgrajevali v okviru
posodobitvenih programov.
Posodobitveni programi (PSD) so programi, ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju
disciplinarnega oz. strokovnega znanja v povezavi z metodično-didaktičnim usposabljanjem za
uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo.
V sklop nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
sodijo tudi drugi programi, ki niso objavljeni v tem katalogu. To so tematske konference, ki jih VI
zavodi še naprej samostojno organizirajo in izvedejo, potrdila in točke pa v skladu s pravilnikom
podeli ravnatelj VI zavoda. Prav tako so v skladu s pravilnikom priznana tudi izobraževanja v
mrežah, kot smo na kratko poimenovali seminarje za zunanje ocenjevalce, izobraževanja v
študijskih skupinah, mentorskih mrežah in drugih mrežah povezovanja strokovnih delavcev javnih
vrtcev in šol, ki jih organizirajo javni zavodi, in zanje tudi izdajajo potrdila in točke. Informacije o
izobraževanjih v mrežah in o programih računalniškega opismenjevanja, ki sodijo v sistem
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, boste našli na spletnih straneh javnih zavodov, ki jih
organizirajo:
Zavod RS za šolstvo
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www.zrss.si

Center RS za poklicno izobraževanje

www.cpi.si

Andragoški center RS

www.acs.si

Šola za ravnatelje

www.solazaravnatelje.si

Državni izpitni center – RIC

www.ric.si/seminarji

CŠOD

www.csod.si

RO

ro.zrsss.si

V novem sistemu smo ohranili 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/si/delovna_podrocja/kadri_v_solstvu/nadaljnje_izobrazevanje_in_usposablja
nje/
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

01. Prvi razred devetletne OŠ
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: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 2

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
• KOMUNIKACIJSKI MODEL ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA - Dr. Sonja Pečjak
• MLADINSKA KNJIŽEVNOST: CILJI, VSEBINE IN METODE V 1. RAZREDU - Dr. Igor Saksida, Dr. Marija
Grginič
• KOMUNIKACIJSKI POUK JEZIKA - Mag. Nataša Zrimšek
• CELOSTNA METODA UČENJA (1. in 2. del) - Dr. Breda Kroflič, Vesna Geršak, prof. RP
• POMEN OPISMENJEVANJA ZA OBLIKOVANJE UČENČEVE SAMOPODOBE - dr. Mojca Juriševič
Obveznosti:

4P
5P
6P
4P
8D
5P

Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 4

Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

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
Pergar Kuščer
• STOPNJA GIBALNE RAZVITOSTI OTROK V PRVEM TRILETJU - Dr. Miran Čuk
• PROBLEMI AVTORITETE V SODOBNI DRUŽBI - Dr. Mojca Peček-Čuk
• PSIHOLOŠKE RAZSEŽNOSTI TIMSKEGA DELA - Dr. Alenka Polak
• VZGOJA ZA EMPATIJO - Mag. Metka Berdajs
• KOMUNIKACIJA Z MLAJŠIMI OTROKI, MOTIVIRANJE IN SPROSTITEV OTROK, SODELOVANJE S STARŠI
- mag. Simona Prosen
• HOSPITACIJE V ŠOLI - VRTCU - Dr. Marjanca Pergar Kuščer
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4P
2P
2P
5P
3D
4D
4H
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Obveznosti:

Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 4

Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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 3: USPOSABLJANJE UČITELJIC IN UČITELJEV TER VZGOJITELJIC IN VZGOJITELJEV ZA
OPISNO OCENJEVANJE
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

dr. Cveta Razdevšek-Pučko, izr.prof.; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.uni-lj.si

Št. ur: 26 (v več delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam/učiteljem in vzgojiteljicam/vzgojiteljem, ki bodo poučevali
ali sodelovali v prvem triletju devetletne OŠ.
Cilji:

Usposobiti učiteljice/učitelje razrednega pouka in vzgojiteljice/vzgojitelje za opisno ocenjevanje v
prvem obdobju OŠ.

Predavatelji in teme:
• UTEMELJITEV NAČELA OPISNEGA OCENJEVANJA - Dr. Cveta Razdevšek-Pučko
5P
• PRAKTIČNE IZKUŠNJE Z OPISNIM OCENJEVANJEM - Dr. Cveta Razdevšek-Pučko, (učiteljice iz prakse)
3D
• DELAVNICE usmerjene v posebnosti opisnega ocenjevanja pri posameznih predmetih (obvezna udeležba na 12 D
dveh delavnicah) - Dr. Milena Mileva Blažić, Mag. Nataša Zrimšek, Dr. Tatjana Hodnik-Čadež, Dr. Barbara
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 Hodnik- 6 D
Čadež, Dr. Darja Skribe-Dimec, Dr. Tonka Tacol ali/in Dr. Barbara Sicherl-Kafol, Dr. Vesna Štemberger
Obveznosti:

Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju (na 3 srečanjih od 4) in izdelava seminarske
naloge.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.9.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 2,5

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
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• 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: pravljica, fotografije, da nam bo skupaj 2 D
lepše - družboslovje - Dr. Maja Umek, Mojca Pečar
• IZKUŠNJE O DELU ŠESTLETNIKOV PRI SPOZNAVANJU OKOLJA IZ PRVE ROKE - družboslovje - Dr. Maja 2 D
Umek, Mojca Pečar
Obveznosti:

Pogoji za pridobitev točk so prisotnost na seminarju in izdelava dveh seminarskih nalog (iz 2 področij
od 3).

Št. izpeljav : 3

Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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.uni-lj.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: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

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 poučevanih
modelov v zgodnejšem všolanju otrok.

Predavatelji in teme:
• GLASBENA VZGOJA - Dr. Mirko Slosar
• SLOVENSKI JEZIK - Dr. Vida Medved-Udovič
• LIKOVNA VZGOJA - Dr. Tonka Tacol
• ŠPORTNA VZGOJA - Dr. Vesna Štemberger
• SPOZNAVANJE OKOLJA - Mag. Claudio Battelli
Obveznosti:
Št. izpeljav : 3

5P
5P
5D
5D
4P

Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.
Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
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Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

prof.dr. Vinko Skalar, dr. Egidija Novljan; Tel.: 01/5892-200, fax: 01/5347-997; permanentno@pef.unilj.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
• SOCIALNA INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE Dr. Vinko Skalar, Dr. Darja Zorc-Maver
• INDIVIDUALIZIRANO DELO IN USMERJANJE OTROK - Dr. Mirko Galeša, Mag. Suzana Pulec-Lah
• TEŽAVE OTROK NA GOVORNO-JEZIKOVNEM PODROČJU - Dr. Dora Jelenc
• SODELOVANJE MED UČITELJI, STARŠI IN OTROKI - Dr. Egidija Novljan
Obveznosti:

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

Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 3

Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Seznam literature dobijo udeleženci na seminarju. Informacije na domači spletni strani
http://www.pef.uni-lj.si/

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

Modul 7: ŠPORTNA, GLASBENA IN LIKOVNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

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
• ŠPORTNA VZGOJA - Cilji in načini dela pri gibalno-športni vzgoji v 1. razredu OŠ - Dr. Vesna Štemberger
• GLASBENA VZGOJA - Dr. Barbara Sicherl-Kafol
• LIKOVNA VZGOJA - Dr. Tonka Tacol
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

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

Pogoji za pridobitev točk so prisotnost na seminarju in izdelava ene seminarske naloge (iz 1 področja
od 3).
Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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/
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Modul 8: LUTKA - SODELAVEC V PRVEM OBDOBJU DEVETLETKE
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

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.
• LUTKA KOT KATALIZATOR PROBLEMOV - Edvard Majaron, spec.
• LUTKA KOT POVEZOVALEC UČNIH VSEBIN - Edvard Majaron, spec.
• LUTKA PRI LIKOVNI IN TEHNIČNI VZGOJI - Edvard Majaron, spec.
• LUTKA PRI OPISMENJEVANJU - Edvard Majaron, spec.
• LUTKA IN OSNOVNI MATEMATIČNI POJMI - Edvard Majaron, spec.
• GIBALNA VZGOJA DRUGAČE (Z LUTKAMI) - Edvard Majaron, spec.
• NEKAJ PREPROSTIH LUTKOVNIH TEHNIK - Edvard Majaron, spec.
Obveznosti:

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

Pogoja za pridobitev točk sta prisotnost na seminarju in izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 4

Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008
15.9.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Seznam literature dobijo udeleženci na seminarju. Informacije na domači spletni strani
http://www.pef.uni-lj.si/

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

MODUL 1: PEDAGOŠKO DELO V PRVEM RAZREDU S POUDARKOM NA OPISMENJEVANJU V
PRVEM TRILETJU OŠ
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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
• Z ustvarjalnostjo od igre k učenju - Breda Varl
• Mladinska književnost v prvem triletju: cilji in metode v 1. razredu - Metka Kordigel
• Komunikacijski pouk jezika - Marija Ropič
• Predbralna sposobnost - Marija Ropič
• Psihološke osnove začetnega opismenjevanja - Norbert Jaušovec
• Metode poučevanja branja in pisanja - Norbert Jaušovec
• Komunikacijski model začetnega opismenjevanja - Metka Kordigel
Obveznosti:

Izdelava seminarske naloge.
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6D
4D
4D
3D
3P
4D
6P
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
9.11.2007 - 23.11.2007

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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 OTROK
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

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 izpopolnili 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
• Komunikacija z mlajšimi otroki in način motiviranja - Ksenija Jaušovec
• Stopnja gibalne razvitosti otrok v prvem triletju - Jože Vauhnik
• Vpliv učitelja na otrokov kognitivni, emocionalni in socialni razvoj - Zlatka Cugmas
• Timski pouk - Milena Ivanuš Grmek
• Socialni odnosi in sodelovanje med učitelji, starši in otroki - Majda Pšunder
Obveznosti:

4P
3D
2P
3P
8D
4P

Izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.12.2007 - 14.12.2007

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

dr. Milena Ivanuš Grmek; 02 2293600, 02 2518180

Št. ur: 26 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Razredne učiteljice/učitelji, vzgojiteljice/vzgojitelji.
Cilji:

Usposobiti učiteljice/učitelje za opisno ocenjevanje v prvem obdobju osnovne šole.

Predavatelji in teme:
• Utemeljitve in načela opisnega ocenjevanja - Milena Ivanuš Grmek
• Opisno ocenjevanje pri slovenskem jeziku - Metka Kordigel, Marija Ropič
• Opisno ocenjevanje pri matematiki - Alenka Lipovec
• Opisno ocenjevanje pri spoznavanju okolja - Vlasta Hus
• Opisno ocenjevanje pri glasbeni vzgoji - Janja Črčinovič Rozman
• Opisno ocenjevanje pri športni vzgoji - Jože Vauhnik
• Opisno ocenjevanje pri likovni vzgoji - Matjaž Duh
• Zaključni del: izkušnje, problemi in rešitev - Milena Ivanuš Grmek
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Izdelava seminarske naloge.
Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 22.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ
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Kraj izvedbe
Maribor

4P
6D
6D
6P
6P
6P
6P
4D
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MODUL 4: MATEMATIKA, NARAVOSLOVJE IN DRUŽBOSLOVJE ZA UČITELJICE 1. RAZREDA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2,5

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
• Dopolnitev specialno-didaktičnega znanja s področja matematike - Helena Bezgovšek
• Motivacija za elementarni pouk družboslovja - Karmen Kolenc Kolnik
• Učni kotiček za naravoslovje in družboslovje - Amand Papotnik
• Motivacija za elementarni pouk naravoslovja - Bojana Mencinger Vračko, Andreja Špernjak
• Odkrivajoče učenje pri spoznavanju okolja - Samo Fošnarič
Obveznosti:

8P
8P
6D
6D
6D
6P

Izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
7.3.2008 - 29.3.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

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 psiholoških, didaktičnih, ciljnih in
osebnih zornih kotov.

Predavatelji in teme:
• Pouk predmetov v konceptu integriranega pouka v osnovni šoli - Milena Ivanuš Gramek
• Spoznavanje okolja - Vlasta Hus
• Slovenski jezik - Metka Kordigel
• Matematika - Alenka Lipovec
Obveznosti:

8P
6P
6P
4 P,D

Izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 28.2.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 01. Prvi razred devetletne OŠ

MODUL 6: USPOSABLJANJE UČITELJIC/UČITELJEV ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI
POTREBAMI
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

dr. Majda Schmidt; 02 2293600, 02 2518180

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30
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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
• Percepcija drugačnosti pri učiteljih in učencih - Franc Prosnik
• Pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami - Srečko Soršak
• Otrok s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo v razredu - Suzana Pulec Lah
• Individualizirana vzgoja in izobraževanje za delo z otroki s posebnimi potrebami - Mirko Galeša
• Sodelovanje med učitelji, starši in otroki - Egidija Novljan
• Težave otrok na govorno-jezikovnem področju - Dora Jelenc
Obveznosti:

6P
3D
3D
2P
2P
4P
4P

Izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
10.9.2007
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
11.4.2008 - 18.4.2008
18.4.2008 - 25.4.2008

Kraj izvedbe
Maribor
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

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
• Metode poučevanja in razvijanje glasbenih sposobnosti na področjih glasbenih dejavnosti - Janja Črčinovič
Rozman
• Cilji pouka likovne vzgoje s poudarkom na likovni igri - Matjaž Duh
Obveznosti:

8P
8D
8D

Izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
18.1.2008 - 25.1.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

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 vzgojnoizobraževalni 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:
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• Neumetnostna raba jezika ter dejavnosti pri tem področju predmeta - Metka Kordigel
• Obravnava jezikovnega sistema - Marija Ropič
• Bralni razvoj v predoperativnem obdobju na prehodu iz predoperativnega v operativno obdobje otrokovega
osebnostnega razvoja - Metka Kordigel
• Cilji pouka književne vzgoje - Metka Kordigel
• Komunikacijski model književne didaktike in didaktični model književne vzgoje v prvem triletju - Metka Kordigel
• Medijska vzgoja in vzgoja za medije - Metka Kordigel
• Obravnavanje neumetnostnih besedil - Marija Ropič
• Tvorjenje in sprejemanje neumetnostih besedil - Marija Ropič
• Obravnava tvorjenja in sprejemanja neumetnostih besedil - Metka Kordigel
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Izdelava seminarske naloge.
Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
9.5.2008 - 23.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Maribor

2P
2D
4P
2P
4P
2P
2D
2D
4P
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02. Tuji jezik v drugem vzgojno - izobraževalnem obdobju devetletne OŠ
IZP / 02. Devetletna osnovna šola / 02. Tuji jezik v drugem vzgojno - izobraževalnem obdobju devetletne OŠ

IZPOPOLNJEVANJE UČITELJIC IN UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE
ITALIJANSKEGA JEZIKA 1. DEL
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: do 33

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
devetletne OŠ in nimajo ustreznega potrdila o usposobljenosti 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:
• Slovnica italijanskega jezika (1. del) - Anja Zorman
• Moderni italijanski jezik: lektorske vaje (1. del) - Nives Zudič Antonič
• Slovnica italijanskega jezika (1. del) - Goran Filipi

60 LV
150 P,LV,D
60 P

Obveznosti:

Opravljena seminarska naloga.

Pogoji:

Absolvent ali diplomant višješolskega ali univerzitetnega programa razredni pouk.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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

IZPOPOLNJEVANJE UČITELJIC IN UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE
ITALIJANSKEGA JEZIKA 2. DEL
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper – Capodistria
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: do 33

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
devetletne OŠ in nimajo ustreznega potrdila o usposobljenosti 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:
• Moderni italijanski jezik: lektorske vaje (2. del) - Goran Filipi, Nives Zudič Antonič
• Fonetika italijanskega jezika - Lucija Čok, Anja Zorman
• Slovnica italijanskega jezika (2. del) - Goran Filipi
• Slovnica italijanskega jezika (2. del) - Anja Zorman
Obveznosti:

Opravljeni trije izpiti.

Pogoji:

Absolvent ali diplomant višješolskega ali univerzitetnega programa razredni pouk.
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Kandidatom se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti po programu, če so bile opravljene v
času dodiplomskega 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

IZPOPOLNJEVANJE UČITELJIC IN UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE
ITALIJANSKEGA JEZIKA 3. DEL
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: do 33

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
devetletne OŠ in nimajo ustreznega potrdila o usposobljenosti 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
• Italijanska književnost za otroke - Elis Olujić Deghenghi
• Pregled italijanske književnosti - Elis Olujić Deghenghi
• Pregled italijanske književnosti - Elis Olujić Deghenghi
• Didaktika italijanskega jezika - Lucija Čok
• Didaktika italijanskega jezika - Anja Zorman
• Izrazna sredstva in tehnike - Lucija Čok
• Izrazna sredstva in tehnike - Edvard Majaron
• Izrazna sredstva in tehnike - Rado Pišot
• Izrazna sredstva in tehnike - Mirko Slosar
• Izrazna sredstva in tehnike - Tonka Tacol
• Izrazna sredstva in tehnike - Lucija Čok

30 P
30 LV,D
15 P
15 LV
45 P
45 N,H,S
2P
7 P,D
7 P,D
7 P,D
7 P,D
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

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Kandidatom se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti po programu, če so bile opravljene v
času dodiplomskega 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 - II. DEL
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: do 33

Doc. dr. Karmen Pižorn; 01/5892-299; fax: 01/5347-997; karmen.pizorn@guest.arnes.si

Št. ur: 375 (v več delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: V študijski program se lahko vpišejo diplomantke študijskega programa Razredni pouk, ki so v šol. l.
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2006/07 obiskovale I. del izpopolnjevanja (PIAOŠ - I. del).
Cilji:

750-urni program razvija jezikovne zmožnosti ter seznanja z naravo in načeli sodobnega učenja tujega
jezika 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 - dr. Mateja Dagarin Fojkar
• SINTAKSA - dr. Karmen Pižorn
• FONETIKA - dr. Mateja Dagarin Fojkar
• DIDAKTIKA - dr. Mateja Dagarin Fojkar
• OTROŠKA KNJIŽEVNOST - mag. Polona Oblak
Pogoji:

135 D
60 P,D
30 D
90 P,D,S
60 P,D,S

Opravljen I. del programa.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 31.8.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Program traja dve šolski leti (I. del - že izveden 2006/07 - in II. del 2007/08). Skupaj torej 750 ur.

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 - II. SKLOP
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: do 33

dr. Melita Kukovec; Telefon: 02 22 93 621, Fax: 02 251 81 80; melita.kukovec@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:
• Moderni angleški jezik: Skladnja - dr. Dunja Jutronič
• Lektorske vaje iz angleškega jezika - dr. Melita Kukovec
• Didaktika zgodnjega poučevanja angleškega jezika - doc. dr. Mihaela Brumen
• Otroška književnost v angleščini - dr. Michaelle Gadpaille, mag. Tomaž Onič
Obveznosti:

Opravljeni izpiti pri posameznih predmetih.

Pogoji:

Vpiše se lahko, kdor je bil v šol. l. 2006/07 vpisan v 1. sklop programa.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
21.9.2007 - 20.6.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Celotni študijski program obsega 750 ur, izpeljava je razporejena na tri šolska leta. Tretji sklop
študijskega programa bo izveden v šolskem letu 2008/2009.
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03. Naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne OŠ
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: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: do 6

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 dvopredmetni 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
Tarman, Goran Iskrič
• Modul 2: TOPLOTNI TOKOVI - Dr. Bojan Golli, Dr. Mojca Čepič, Dr. Jure Bajc, Nada Razpet, spec.,
Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 3: ELEKTRIČNI TOKOVI - Dr. Bojan Golli, Dr. Mojca Čepič, Dr. Jure Bajc, Nada Razpet, spec.,
Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 4: VALOVI - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, dr. Mojca Čepič, Nada Razpet, Dr. Barbara
Rovšek, Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 5: ZVOK - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Nada Razpet, Dr. Barbara Rovšek, Gregor
Tarman, Goran Iskrič
• Modul 6: SVETLOBA IN BARVE - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Nada Razpet, Dr. Barbara
Rovšek, Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 7: SVETLOBA IN SLIKE - Dr. Tomaž Kranjc, Dr. Mojca Čepič, Nada Razpet, Dr. Barbara Rovšek,
Gregor Tarman, Goran Iskrič
• Modul 8: DIDAKTIKA NARAVOSLOVJA - Dr. Dušan Krnel
Pogoji:

15 P,LV,S
15 P,LV,S
15 P,LV,S
15 P,LV,S
15 P,LV,S
15 P,LV,S
15 P,LV,S
15 P

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
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: do 6

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 dvopredmetni 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
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omogoča ustrezno dopolnitev znanj iz dodiplomskih programov za poučevanje omenjenega predmeta.
Predavatelji in teme:
• Modul 1: SNOVI - NOVI MATERIALI - Dr. Saša A. Glažar
15 P
• Modul 2: SNOVNE SPREMEMBE - Dr. Barbara Modec
15 P
• Modul 3: UČNI NAČRT NARAVOSLOVJA V 6. IN 7. RAZREDU - Dr. Saša A. Glažar, Dr. Katarina Wissiak
15 P,S
Grm, Dr. Iztok Devetak
• Modul 4: INTEGRIRANE MREŽE ZNANJA - Dr. Margareta Vrtačnik, Dr. Saša A. Glažar, dr. Iztok Devetak
15 P,S
• Modul 5: VIZUALIZACIJA V NARAVOSLOVJU - Dr. Margareta Vrtačnik, Mag. Vesna Ferk, Vida Mesec
15 P,S
• Modul 6: EKSPERIMENTALNO DELO - Dr. Saša A. Glažar, dr. Iztok Devetak, Matej Urbančič
15 P,LV
• Modul 7: TERENSKO IN PROJEKTNO DELO - Dr. Saša A. Glažar, dr. Iztok Devetak, Matej Urbančič
15 ED,TD
• Modul 8: DIDAKTIKA NARAVOSLOVJA - Dr. Dušan Krnel
15 P
Pogoji:

Vsak kandidat si izbere tisti vsebinski sklop (enega ali dva), ki ga ne izkazuje z diplomo o končanem
dodiplomskem študiju.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Študijski program se praviloma izvaja večinoma ob koncu tedna (petek 10.00-18.00, sobota 8.3014.00), 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

SNOVNI TOKOVI, VALOVANJE IN DIDAKTIKA NARAVOSLOVJA PRI POUKU NARAVOSLOVJA V 6.
IN 7. RAZREDU OŠ
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 2

Doc. dr. Tomaž Kranjc; 01/5892-313; fax: 01/5347-997; tomaz.kranjc@guest.arnes.si

Št. ur: 45 (v več delih)

Št. udeležencev: 32

Ciljna skupina: V program se lahko vpiše, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni 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:
• SNOVNI TOKOVI - dr. Bojan Golli, dr. Mojca Čepič, dr. Jure Bajc, Nada Razpet, spec., Gregor Tarman,
Goran Iskrič
• VALOVANJE - dr. Tomaž Kranjc, dr. Mojca Čepič, dr. Barbara Rovšek, Nada Razpet, spec., Gregor
Tarman, Goran Iskrič
• DIDAKTIKA NARAVOSLOVJA - dr. Dušan Krnel
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

15 P,LV,S
15 P,LV,S
15 P

Fizikalni sklop izobraževanja izberejo kandidati, ki tega sklopa ne izkazujejo z diplomo o končanem
dodiplomskem študiju.
Rok prijave
15.12.2007

Predvideni čas izpeljave
15.1.2008 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Modularno izvajanje fizikalnega dela izpopolnjevanja bo potekalo 3 zaporedna šolska leta - v š.l.
2007/08 prvi sklop (moduli 1, 4 in 8); v š.l. 2008/09 drugi sklop (moduli 5, 6 in 7); v š.l. 2009/10 tretji
sklop (modula 2 in 3).

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
OŠ - BIOLOŠKI DEL
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
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Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: do 9

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 9-letni 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
• Ekologija - ekosistemi - Tone Novak
• Ekologija - varstvo okolja - Tone Novak
• Integracija bioloških vsebin v naravoslovju - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer, Saška Lipovšek
• Naravoslovne dejavnosti - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer, Saška Lipovšek
• Raziskovalni pristop pri pouku - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer, Saška Lipovšek
• Razvijanje spretnosti poučevanja - Saška Lipovšek, Terezija Ciringer, Saška Lipovšek
• Splošna in sistematska botanika I - Mitja Kaligarič, Terezija Ciringer, Mitja Kaligarič
• Splošna in sistematska botanika II - Mitja Kaligarič, Terezija Ciringer, Mitja Kaligarič
• Splošna in sistematska zoologija I - Dušan Devetak, Terezija Ciringer, Dušan Devetak
• Splošna in sistematska zoologija II - Franc Janžekovič, Terezija Ciringer
• Terensko delo - Mitja Kaligarič

15 P
15 P,D
15 P,D
15 P,D
15 P,D
15 P,D
15 P,D
15 P,D
15 P,D
15 P,D
15 P,D
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

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
19.10.2007 - 18.4.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
OŠ - FIZIKALNI DEL
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: do 6

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 9-letni 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
• Barve - Nataša Vaupotič, Said Bešlagič
• Električni tokovi - Ivan Gerlič
• Snovni tokovi - Milan Brumen
• Snovni tokovi - Robert Repnik, Said Bešlagič
• Svetlobe in slike - Nataša Vaupotič
• Svetlobe in slike - Nataša Vaupotič, Said Bešlagič
• Toplotni tokovi - Milan Brumen
• Toplotni tokovi - Robert Repnik, Said Bešlagič
• Valovi - Drago Bajc
• Valovi - Marko Marhl, Said Bešlagič
• Zvok - Mitja Slavinec
• Zvok - Marko Marhl, Said Bešlagič

8P
7D
15 P
8P
7D
8P
7D
8P
7D
8P
7D
8P
7D
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• 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

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
19.10.2007 - 18.4.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
OŠ - KEMIJSKI DEL
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: do 6

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 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 9-letni 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
• Eksperimentalno delo - Janja Majer, Marija Grčar
• Integrirane mreže znanja - Darinka Sikošek
• Snovi, novi materiali - Darinka Vončina
• Snovne spremembe - Darinka Vončina
• Terensko in projektno delo - Janja Majer, Marija Grčar
• Učni načrt naravoslovja v 6. in 7. razredu - Darinka Sikošek
• Vizualizacija v naravoslovju - Darinka Sikošek

15 P
15 P,D
15 P
15 P
15 P
15 TD
15 P
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
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
19.10.2007 - 18.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Maribor
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03. Srednje šolstvo
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01. Računalništvo in informatika
IZP / 03. Srednje šolstvo / 01. Računalništvo in informatika

DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE ZA POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V SREDNJI
ŠOLI
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01008

Št. točk: 0

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 Strokovnega 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:
• Programska oprema - dr. Tomaž Pisanski, dr. Matjaž Zaveršnik, dr. Martin Juvan
• Operacijski sistemi in računalniška omrežja - dr. Andrej Bauer, dr. Bor Plestenjak, dr. Alen Orbanič
• Učenje z računalnikom in didaktika računalništva - dr. Vladimir Batagelj, dr. Matjaž Zaveršnik
• Podatkovne strukture in algoritmi - dr. Jernej Kozak, dr. Jernej Kozak, mag. Matija Lokar
• Programski jeziki - dr. Martin Juvan, mag. Matija Lokar
Obveznosti:

Pri posameznih predmetih morajo slušatelji opraviti z učnim načrtom predpisan izpit.

Pogoji:

Visokošolska izobrazba.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
7.9.2007

Predvideni čas izpeljave
22.9.2007 - 11.6.2008

90 P,LV
60 P,LV
90 P,LV
60 P,LV
90 P,LV

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 399,19 €
Opombe:

Predavanja so skupna, vaje pa v dveh skupinah v računalniških učilnicah. Več o izobraževanju najdete
na naslovu: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/www375/splosno/dop_main.htm
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02. Kemija
IZP / 03. Srednje šolstvo / 02. Kemija

Program dopolnilnih strokovnih znanj iz kemije v srednji šoli
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0

doc. dr. Darinka Sikošek; 02 2293783; darinka.sikosek@uni-mb.si

Št. ur: 405 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Diplomanti univerzitetnega dvopredmetnega pedagoškega programa kemija in...
Cilji:

Temeljni cilj programa je dodatno usposobiti diplomante univerzitetnega dvopredmetnega
pedagoškega programa kemija in... za poučevanje kemije v vseh štiriletnih srednjih šolah. V skladu s
sklepom o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce, laborante v programih srednjih šol in
osnovnih šol (Ur. l. 42/95) si kandidati z opravljenim programom pridobijo pravico za poučevanje
kemije v štiriletnih srednjih šolah.

Predavatelji in teme:
• Anorganska kemija II - Miha Drofenik, Janja Majer, Manica Grčar
• Analizna kemija II - Danilo Dobčnik, Janja Majer, Manica Grčar
• Organske reakcije - Črtomir Stropnik, Janja Majer, Manica Grčar
• Didaktika kemije z eksperimenti - Darinka Sikošek, Janja Majer, Manica Grčar
• Izbirni predmeti - posamezni predavatelji, Manica Grčar
Obveznosti:

Slušatelji končajo študij, ko opravijo izpite iz vseh predmetov programa.

Pogoji:

Diploma univerzitetnega dvopredmetnega pedagoškega programa kemija in...

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
26.10.2007 - 16.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 498,62 €
Opombe:

K prijavi kandidati priložijo fotokopijo diplome.
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Kraj izvedbe
Maribor

90 P,V
90 P,V
60 P,V
90 P,V
75 P,V
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04. Vzgoja in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami
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01. Specialno pedagoška izobrazba za učitelje in vzgojitelje otrok z motnjami
vedenja in osebnosti
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: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 0

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 ter 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
• TEORETIČNA POJMOVANJA TEŽAV V SOCIALNI INTEGRACIJI (A+B) - Dr. Bojan Dekleva
• SOCIALNO-PEDAGOŠKE INTERVENCIJE (A+B) - Dr. Alenka Kobolt
• SPECIFIČNI RAZVOJNI ZAOSTANKI (A+B) - Dr. Dora Jelenc
• IZBRANA POGLAVJA IZ PSIHOLOGIJE (A) - Dr. Olga Poljšak Škraban
• POUČEVANJE UČENCEV Z VEDENJSKIMI TEŽAVAMI (A) - Dr. Ivan Škoflek
• TEORIJA OSEBNOSTI S PSIHODINAMIKO (B) - Dr. Polona Matjan
• SOCIALNA PSIHOLOIGJA S SKUPINSKO DINAMIKO (B) - Dr. Alenka Kobolt
• METODIKA VZGOJNEGA/PREVZGOJNEGA DELA (B) - Dr. Ivan Škoflek, Dr. Mitja Krajnčan
• VZGOJNA DEJAVNOST (B) - Dr. Mitja Krajnčan, dr. Beatriz Tomšič-Čerkez
• TRENING OSEBNE UČINKOVITOSTI (B) - Jani Bras, prof.def., Herman Vernik, prof.def.

20 P
20 P
20 P
20 P
20 P
20 P
20 P
20 P
20 P
30 D
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

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
2.11.2007 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
UL PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 337,06 €
Opombe:

Informacije na domači spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/
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02. Defektološka dokvalifikacija
IZP / 04. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 02. Defektološka dokvalifikacija

DEFEKTOLOŠKA DOKVALIFIKACIJA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 0

Doc. dr. Stane Košir; 01/5892-245; fax: 01/5347-997; stane.kosir@guest.arnes.si

Št. ur: 375 (v več delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji z višjo/visokošolsko izobrazbo, socialni pedagogi in vzgojitelji, ki izvajajo VI delo v prilagojenih
izobr. programih z enakovrednim ali nižjim izobrazbenim standardom.
Cilji:

Omogočiti študentom, da dosežejo ustrezno raven osveščenosti, znanj iz metodike in didaktike za delo
s posebno izbrano skupino otrok z motnjami v razvoju. Kandidat na koncu prejme javno veljavno listino
za delo pri izbrani skupini otrok (DP-FIBO, SURDO-LOGO ali slepi) na področju oz. pri predmetu, za
katerega si je že pridobil diplomo.

Predavatelji in teme:
• OSNOVE DEFEKTOLOŠKE TEORIJE IN POGLAVJA SPECIALNE PEDAGOGIKE ZA OTROKE Z
MOTNJAMI V RAZVOJU - dr. Egidija Novljan
• PSIHOLOGIJA OSEB Z MOTNJAMI V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU - dr. Miran Čuk
• MOTOPEDAGOGIKA - dr. Rajko Vute
• OSNOVE LOGOPEDIJE IN KOMUNIKACIJE - dr. Dora Jelenc
• SPECIALNA DIDAKTIKA - dr. Majda Končar
• METODIKA VZGOJNEGA DELA Z INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM - dr. Majda Končar
• METODE DELA S STARŠI - dr. Egidija Novljan
• OSNOVE PSIHIATRIJE S PSIHOPATOLOGIJO - dr. Martina Žmuc Tomori
• OSNOVE OTROPEDIJE IN FIZIOTERAPIJE ZA REHABILITACIJO INVALIDOV - dr. Srečko Herman
• A) METODIKA DELA DP-FIBO - dr. Marija Kavkler
• B) METODIKA DELA S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI - dr. Stane Košir
• C) METODIKA DELA S SLUŠNO IN GOVORNO MOTENIMI - dr. Stane Košir
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

45 P
45 P
30 P,D
20 P
30 P
30 P,D
30 P,S
20 P
20 P
45 P
30 P,S
30 P,S

Kandidati morajo biti zaposleni v specialni ustanovi. Več o pogojih vpisa v objavi razpisa v Šolskih
razgledih 31.3.2007.
Rok prijave
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.11.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 473,06 €
Opombe:

Prijava naj vsebuje prošnjo, potrdilo/dokazilo o zaposlitvi v "specialni" ustanovi in overjeno fotokopijo
diplome. Kandidati izberejo eno od treh vsebinskih možnosti (metodike) in končajo program za delo z
gluhimi, slepimi ali otroki z motnjami v duševnem razvoju.
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03. Delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami
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: 15
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 0

Dr. Marija Kavkler, izr.prof.; Tel.: 01/5892-316, 01/5892-229, fax: 01/5347-997;
marija.kavkler@pef.uni-lj.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:
• Individualizirano delo - Dr. Majda KONČAR
25 P,S
• Značilnosti slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Stane
25 P,LV
KOŠIR
• Splošne učne težave - Dr. Marija KAVKLER
35 P,S
• Svetovanje in timsko delo - Dr. Zoran JELENC, Dr. Simona TANCIG, Dr. Egidija NOVLJAN
30 P
• Specialna in rehabilitacijska pedagogika - Dr. Egidija NOVLJAN
20 P,S
• Značilnosti gibalno oviranih otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Rajko VUTE
25 P,LV
• Značilnosti otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami oz. s primanjkljaji na posameznih področjih 35 P,S
učenja v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Marija KAVKLER
• Značilnosti otrok in mladostnikov z govorno jezikovnimi težavami v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Dora 20 P
JELENC
• Čustvene in vedenjske motnje otrok in mladostnikov - Dr. Ivan ŠKOFLEK
25 P,S
• Psihologija otrok s posebnimi potrebami - Dr. Janez JERMAN
20 P
• Značilnosti gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu - Dr. Stane KOŠIR 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

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
2.11.2007 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 173,57 €
Opombe:

V primeru omejitve vpisa imajo prednost kandidati s priporočilom delodajalca in boljšo povprečno
oceno iz dodiplomskega študija. Več o vpisnih pogojih v razpisu v Šolskih razgledih (31. 3. 2007).
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05. Pedagoško andragoška izobrazba
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01. Pedagoško-andragoška izobrazba za učitelje v osnovnem in srednjem šolstvu
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: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 0

dr. Marjanca Pergar Kuščer, doc. ; tel.: 05 66 31 260, fax: 05 66 31 268; referat@pef.upr.si

Št. ur: 375 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci brez pedagoške izobrazbe.
Cilji:

Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki niso vključevali pedagoških,
psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebne za
uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah.

Predavatelji in teme:
• Didaktika - Milena Valenčič Zuljan
• Andragogika - Ana Kranjc
• Psihologija - Cveta Razdevšek Pučko, Marjanca Pergar Kuščer, Simona Prosen, Mojca Juriševič
• Pedagogika - Mojca Peček Čuk, Irena Lesar
• Specialna didaktika - Mirko Slosar, Vida Medved Udovič, Milena Valenčič Zuljan

75 P,LV,S
30 P
90 P,S
45 P,S
135 P,LV,S

Obveznosti:

Seminarske naloge in/ali izpiti.

Pogoji:

Diploma višješolskega, visokošolskega, visoko-strokovnega in univerzitetnega programa, ki niso
vključevali pedagoško-psiholoških in spec. didaktičnih vsebin. Plačilo kotizacije pred pričetkom.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.8.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 473,58 €
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

PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 0

Erika Ženko; 01 241 1049, 01 241 1047; erika.zenko@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
• Didaktika - Milan Adamič
• Pedagogika - Robi Kroflič
• Andragogika - Ana Krajnc
• Specialna didaktika posameznih strok - razni izvajalci

90 P,S
60 P,S
45 P,S
45 P,S
150 S

Obveznosti:

Naslovi seminarskih nalog bodo predstavljeni na seminarju.

Pogoji:

Visokošolska diploma, plačana kotizacija.

Št. izpeljav : 3

Rok prijave
15.3.2007
15.3.2007
15.3.2007

Predvideni čas izpeljave
7.9.2007 - 31.1.2008
12.10.2007 - 29.2.2008
4.1.2008 - 31.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 505,78 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
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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

ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PRIDOBITEV PEDAGOŠKE ANDRAGOŠKE IZOBRAZBE
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 0

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. 135 P,N
Jože 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 pedagoško-psiholoških in specialno-didaktičnih vsebin.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
31.8.2007
31.8.2007

Predvideni čas izpeljave
19.10.2007 - 31.5.2008
19.10.2007 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
Kranj
UL PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 567,74 €
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 (8.3013.00), 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

PROGRAM ZA PRIDOBITEV PEDAGOŠKE IN PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKE IZOBRAZBE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 14
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0

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
pedagoško-andragoško izobrazbo s ciljem pridobitve temeljnega znanja za izvajanje pedagoškega
procesa.

Predavatelji in teme:
• Pedagogika - Majda Pšunder
• Andragogika - Majda Pšunder
• Psihologija - Norbert Jaušovec
• Didaktika - Martin Kramar
• Didaktika predmeta - habilitirani sodelavci za posamezna predmetna področja
Obveznosti:

Pisni ali ustni izpit pri posameznem predmetu.
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45 P
30 P
90 P
90 P
120 P
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Pogoji:
Št. izpeljav : 3

Diploma višješolskega oziroma visokošolskega programa.
Rok prijave
10.9.2007
10.9.2007
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
26.10.2007 - 25.4.2008
26.10.2007 - 25.4.2008
26.10.2007 - 25.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 539,75 €
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Kraj izvedbe
dislokacija
Maribor
Maribor
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02. Pedagoško-andragoška izobrazba za predavatelje višjih strokovnih šol
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 0

Urša Gruden ; 01/24 11 048; fax:01/24 11 047; ursa.gruden@ff.uni-lj.si

Št. ur: 150 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

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:
• Teorije in metode poklicnega strokovnega izobraževanja - Janko Muršak
• Učni cilji, preverjanje in ocenjevanje znanja - Cirila Peklaj
• Povezava teorije in prakse v načrtovanju in izvajanju izobraževanja - Zdenko Medveš
• Aktivno učenje, metode in oblike višješolskega študija - Barica Marentič Požarnik ali Barbara Šteh, Melita
Puklek Levpušček ali Jana Kalin
• Izbirni modul - Z. Medveš in/ali C. Peklaj in/ali J. Muršak in/ali N. Mijoč, B. M. Požarnik in/ali M. P. Levpušček
in/ali B. Šteh in/ali J. Kalin
• Učenje odraslih in andragoške metode - Nena Mijoč
Obveznosti:

Naslovi seminarskih nalog bodo predstavljeni na seminarju.

Pogoji:

Predavatelji višjih strokovnih šol z visoko izobrazbo, plačana kotizacija.

Št. izpeljav : 3

Rok prijave
17.9.2007
17.9.2007
17.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.6.2008
1.10.2007 - 30.6.2008
1.10.2007 - 30.6.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 630,77 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

24 D
24 D
24 D
30 D
24 S
24 D
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03. Pedagoško-andragoška izobrazba za inštruktorje, učitelje praktičnega pouka in
laborante
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 06002

Št. točk: 0

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:
• Specialna metodika praktičnega pouka - dr. Zvone Perat
• Psihologija - mag. Mojca Zupan, mag. Mojca Zupan
• Pedagogika z andragogiko - Nina Levstik
• Didaktika - Jure Gartner

40 P,D
40 P,D
40 P,D
40 P,D

Obveznosti:

Obiskovanje predavanj, izdelava in zagovor seminarske naloge, izpiti iz štirih sklopov predavanj.

Pogoji:

Zaključena srednješolska izobrazba.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
19.10.2007 - 15.12.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 159,20 €
Opombe:

Literaturo kandidati dobijo na seminarju, naslove seminarskih nalog določijo predavatelji.
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06. Knjižničarstvo
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IZP – Programi za izpopolnjevanje izobrazbe

01. Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva
IZP / 06. Knjižničarstvo / 01. Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva

Visokošolski študijski program za izpopolnjevanje za knjižničarje v osnovni in srednji šoli
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 0

Urša Gruden; 01 241 10 48; ursa.gruden@ff.uni-lj.si

Št. ur: 375 (v več delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Diplomanti strok oziroma učitelji, ki nameravajo delati v knjižnicah ali tam že delajo oziroma se
vključujejo v izvajanje programa Knjižničnih in informacijskih znanj.
Cilji:

Zagotoviti delavcem v šolskih knjižnicah ustrezno strokovno izobrazbo.

Predavatelji in teme:
• Osnove bibliotekarstva - Jože Urbanija
• Sodobna organiziranost bibliotekarstva 3 - Jože Urbanija
• Razvoj bibliotekarstva - France M. Dolinar
• Šolske knjižnice - Silva Novljan
• Bibliotekonomija - Majda Jakše - Ujčič
• Klasifikacija 1 - Alenka Šauperl
• Klasifikacija 2 - Alenka Šauperl
• Metode bibliotekarskega komuniciranja - Darja Kobal, Vlasta Zabukovec
• Kognitivna psihologija 1 - Vlasta Zabukovec
• Kognitivna psihologija 2 - Vlasta Zabukovec
• Psihologija za bibliotekarje - Vlasta Zabukovec
• Informacijska tehnologija - Jasna Maver
• Uvod v informacijsko znanost - Maja Žumer
• Visokošolske knjižnice - Melita Ambrožič, Silva Novljan
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Predavanja, seminarji in konzultacije.
Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.6.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 277,15 €

56

Kraj izvedbe
Ljubljana

30 P
30 P
30 P
30 P
30 P
15 P
15 P
45 D
15 P
15 P
30 P
30 LV
30 P
30 D

IZP – Programi za izpopolnjevanje izobrazbe

09. Drugi programi izpopolnjevanja
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01. Osnove visokošolske didaktike
IZP / 09. Drugi programi izpopolnjevanja / 01. Osnove visokošolske didaktike

Osnove visokošolske didaktike
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 0

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 študentov, metode izkustvenega učenja...) in
s kriteriji izbiranja, uvesti kandidate v osnovne postopke načrtovanja, izvajanja in vrednotenja
rezultatov pedagoškega procesa.

Predavatelji in teme:
• Samoevalvacije - Barica Marentič Požarnik
• Seminarske naloge - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
• Osnove uspešne komunikacije - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
• Mini nastop z video analizo - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček, Andreja Lavrič
• Preverjanje in ocenjevanje znanja - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
• Študijske strategije - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
• Delo s skupinami - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček
• Visokošolsko predavanje - Barica Marentič Požarnik, Melita Puklek Levpušček

4D
12 S
6D
10 D
8D
4D
10 D
6D

Obveznosti:

Aplikacija spoznanj visokošolske didaktike na lastno učno situacijo v obliki seminarske naloge, ki jo
predstavi tekom izobraževanja; 80% aktivna udeležba.

Pogoji:

Visokošolski asistenti ali docenti, predvsem ob prvi izvolitvi v učiteljski naziv, plačana kotizacija.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
3.9.2007

Predvideni čas izpeljave
10.9.2007 - 30.6.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 269,75 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana, Radovljica

PRP – Predpisani programi

PREDPISANI PROGRAMI
01. Devetletna osnovna šola

59

PRP – Predpisani programi

01. Angleščina v drugem triletju OŠ
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 01. Angleščina v drugem triletju OŠ

PROGRAM IZ DIDAKTIKE ZGODNJEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 2

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 enopredmetnim ali dvopredmetnim univerzitetnim
študijskim programom iz angleščine. Učitelji angleščine in/ali učitelji RP s programom PIAOŠ.
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;
značilnosti mlajših učencev; učni načrt za angleščino: cilji učenja angleščine v 2. triletju... - dr. Mateja Dagarin
Fojkar
• Razvijanje jezikovnih znanj in spretnosti - ustrezne metode poučevanja mlajših učencev (jezikovne igre,
uporaba lutk, pesmi, dramatizacije, gibanje itd.); medkulturnost in učne strategije - Andrea German Velušček,
Darja Žnidaršič, Andrea German Velušček, Darja Žnidaršič
• Uporaba avtentičnih besedil za učenje angleščine: teoretične osnove uporabe pravljic in tehnike uporabe
pravljic za zgodnje učenje; praktični prikaz uporabe avtentičnih besedil za poučevanje tujega j. - mag. Polona
Oblak
• Spremljava profesionalnega razvoja - portfolio - dr. Janez Skela
• Preverjanje in ocenjevanje znanja v 4. in 5. razredu - dr. Karmen Pižorn
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 30.4.2008

5 P,D
8 P,D
4 P,D
3 P,D
4 P,D

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 01. Angleščina v drugem triletju OŠ

PROGRAM IZ DIDAKTIKE ZGODNJEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA: ANGLEŠKI JEZIK
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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
Brumen, Slavko Cvetek
• Razvijanje jezikovnih znanj in spretnosti-ustrezne metode poučevanja mlajših učencev (jezikovne igre, uporaba
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
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
obdobju - Melita Kukovec, Slavko Cvetek
60
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• Preverjanje in ocenjevanje znanja v 4. in 5. razredu - Melita Kukovec, Mihaela Brumen, Slavko Cvetek
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 28.2.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Maribor

4P

PRP – Predpisani programi

02. Astronomija
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 0,5

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
• Didaktični pogled na relacijo predmet - slika - dr. Mojca Čepič, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
• Sodobni astronomski teleskopi - Ruben Belina, Aleš Iršič
• Naše in druga osončja - mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.4.2008 - 31.5.2008

2P
2D
2D
2P

Kraj izvedbe
Pef in FMF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 0,5

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
• Načrtovanje učenčevih aktivnosti - mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
• Sonce kot vir energije, camera obscura - dr. Mojca Čepič, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, dr. Mojca Čepič
• Modeli za prikaz luninih men in pojasnitev letnih časov - Ruben Belina, Aleš Iršič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.4.2008 - 31.5.2008

2P
2P
2 P,D
2D

Kraj izvedbe
PeF in FMF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 0,5

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.
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Predavatelji in teme:
• Določevanje oddaljenosti vesoljskih teles - dr. Mojca Čepič
• Kaj vse lahko opazujemo z astronomskim daljnogledom - mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
• Odgovori na pogosta vprašanja učencev - Ruben Belina, Aleš Iršič
• Vesolje kot celota - dr. Mojca Čepič, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.4.2008 - 31.5.2008

2P
2P
2D
2P

Kraj izvedbe
Pef in FMF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0,5

dr. Mitja Slavinec; 02 229 3600, 02 251 8180; mitja.slavinec@uni-mb.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo izbirni predmet Astronomija - zvezde in vesolje.
Cilji:

Seminar je namenjen pripravi učiteljev devetletke na izvajanje izbirnega predmeta Astronomija zvezde in vesolje.

Predavatelji in teme:
• Določevanje oddaljenosti vesoljskih teles - Robert Repnik
• Vesolje kot celota - Mitja Slavinec
• Kaj vse lahko opazujemo z astronomskim daljnogledom - Marko Marhl
• Odgovori na pogosta vprašanja učencev - Vlado Grubelnik, Andrej Nemec
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.2.2008

Predvideni čas izpeljave
7.3.2008 - 14.3.2008

2P
2P
2P
2D

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0,5

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:
• Sonce kot vir energije, camera obscura - Mitja Slavinec, Andrej Nemec
• Zemlja, kot planet, kako različni so predmeti - Marko Marhl
• Načrtovanje učenčevih aktivnosti - Robert Repnik
• Modeli za prikaz luninih men in pojasnitev letnih časov - Marko Marhl, Andrej Nemec
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.3.2008

Predvideni čas izpeljave
18.4.2008 - 25.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Maribor

2 P,D
2P
2P
2D
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12. Kemija v življenju
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 12. Kemija v življenju

Program iz kemije v življenju
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraž. in informatiko, Vegova 4,
1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01007

Št. točk: 2

doc. dr. Vesna Ferk Savec; 01 251 43 26; vesna.ferk@ntf.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta kemija v življenju.
Cilji:

Ključni cilj seminarja je usposobiti učitelje tako na teoretični in eksperimentalni, kakor tudi didaktični
ravni za sodobne oblike izvajanja izbirnega predmeta. Specifični cilji so naslednji: - spoznajo metode
ločevanja zmesi in analize sestavin zmesi ter njihov pomen v življenju - spoznajo kromatografijo kot
tehniko čiščenja in ločevanja zmesi, kakor tudi tehniko za analizo naravnih in sinteznih snovi; - s
povezovanjem znanj različnih strok preučijo naravna barvila in eterična olja ter njihovo uporabo; preučijo možnosti izvajanja predm. v obliki sodelovalnega problemskega pristopa.

Predavatelji in teme:
• Snovi tekmujejo - kromatografija - Nataša Gros, Margareta Vrtačnik, Vida Mesec, Vesna Ferk Savec,
Vida Mesec, Margareta Vrtačnik
• Kemija lahko tudi diši - eterična olja - Margareta Vrtačnik, Vesna Ferk Savec, Margareta Vrtačnik, Vida
Mesec, Margareta Vrtačnik, Vesna Ferk Savec
• Svet brez barv bi bil dolgočasen - barve in naravna barvila - Bojana Boh, Vida Mesec, Bojana Boh,
Margareta Vrtačnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.9.2007

Predvideni čas izpeljave
22.10.2007 - 24.10.2007

Kraj izvedbe
NTF - KII, Vegova 4, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Zaradi laboratorijskega dela naj udeleženci s seboj prinesejo zaščitno haljo.

64

8 P,D,ED,R
8 P,D,ED,R
8 P,ED,R

PRP – Predpisani programi

16. Laborant v OŠ
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 16. Laborant v OŠ

PROGRAM ZA LABORANTE V OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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 OŠ.
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
• KEMIJSKI DEL: Značilnosti UN za kemijo in izbrani eksperimenti, varno izvajanje eksp. dela in ravnanje s
kemikalijami, lab. pripomočki, lab. tehnike in operacije, prip. raztopin in reagentov - Andreja Bacnik, učitelj
praktik, laborant
• FIZIKALNI DEL: Izvajanje eksperimentalnih del pri pouku fizike - učitelj praktik, Vinko Udir, laborant
• BIOLOŠKI DEL: Terenska dela pri biologiji in naravoslovju, laboratorijska dela in vaje pri biologiji in
naravoslovju - učitelj praktik, Minka Vicar, laborant
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

2P
7 P,ED
7 ED
8 ED

Zaščitna oprema: delovni (zaščitni) plašč, zaščitna očala in rokavice in oprema za terensko delo.
Rok prijave
8.3.2008

Predvideni čas izpeljave
13.5.2008 - 15.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana z okolico

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Potrebna je zaščitna 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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17. Logika
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 17. Logika

PROGRAM IZ LOGIKE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

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
protislovjem) - Olga Markič, Smiljana Gartner
• Zgradba enostavnih izjav (zveze med kvantifikatorji in izjavnimi povezavami, sklepanje) - Danilo Šuster
• Računalniški programi za učenje logike. Izrazne možnosti simbolnega jezika - Borut Cerkovnik, Matija Arko
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.3.2008

Predvideni čas izpeljave
11.4.2008 - 18.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Maribor

4 P,D
4 P,D
8 P,D
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18. Matematična delavnica
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 2

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
• Miselne igre in zanimivi miselni postopki, 8. r - Boštjan Repovš
• Matematika šifriranja, 9. r - Darjo Felda
• Telesa in prostor, 9. r - Nada Nikolič
• Zgodovina matematike, 8. r - Mara Cotič
• Fraktali, 9. r - Darjo Felda
• Drugačna geometrija (tangram, origami), 8. r - Nada Nikolič
• Nenavadna aritmetika (različni zapisi števil in algoritmi pisnega računanja), 7. r - Boštjan Repovš
• Štetje (kombinatorne situacije), 7. r - Mara Cotič
• Geometrija s prepogibanjem papirja, 8. r - Sonja Kosič
• Diofantske enačbe in aritmetične uganke, 9. r - Mara Cotič
• Tlakovanja (s pravilnimi liki), 7. r - Sonja Kosič
Pogoji:
Št. izpeljav : 2

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

Učitelji matematike, ki poučujejo v zaključnih razredih osnovne šole.
Rok prijave
20.12.2007
20.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.1.2008 - 31.1.2008
1.2.2008 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Koper
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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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19. Naravoslovje in tehnika
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: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 2

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.
3 P,D
Darja 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 3 P,D,TD
snovi, toplotna in električna prevodnost). - dr. Saša A. Glažar, dr. Iztok Devetak
• Shranjevanje in transport (shranjevanje snovi, tekočine tečejo zaradi višinske razlike, tekočine poganja
3 P,D,ED
razlika tlakov, toplota in temperatura) - dr. Mojca Čepič, mag. Ana Gostinčar-Blagotinšek, Goran Iskrič
• Raznolikost v naravi (razvijanje sposobnosti zaznavanja - konstruktivistični pristop, produktivna vprašanja) 3 P,D,ED
- dr. Barbara Bajd, Luka Praprotnik
• Živa bitja izmenjujejo snovi z okolici in jih spreminjajo (rastline si hrano naredijo same) - dr. Barbara Bajd, 3 P,D,ED
Luka 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) 3 P,D,ED
Matjaž Jaklin, Jože Vreže
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
31.12.2007
31.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.2.2008 - 30.4.2008
1.2.2008 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
Pef Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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
Fošnarič
• Novi modeli učenja in poučevanja pri predmetu NIT (konstruktivističen način poučevanja, sodelovalno učenje)
- Marko Marhl
• Razvrščanje snovi in snovne lastnosti (trdne snovi, kapljevine, plini, prepustnost snovi, magnetne lastnosti
snovi, toplotna in električna prevodnost) - Marko Marhl
• Shranjevanje in transport (shranjevanje snovi, tekočine tečejo zaradi višinske razlike, tekočine poganja
razlika tlakov, toplota in temperatura) - Marko Marhl
• Raznolikost v naravi (razvijanje sposobnosti zaznavanja - konstruktivistični pristop, produktivna vprašanja) Vlado Grubelnik
• Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo (rastline si hrano naredijo same) - razvijanje
sposobnosti za raziskovalno delo - Vlado Grubelnik
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3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
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• Cilji tehnološkega izobraževanja (sestavljenka pri pouku, izdelava predmeta) - Samo Fošnarič
• Konstrukcijske zbirke (gibanje se prenaša z gonili, verižno gonilo, jermensko gonilo, zobniško gonilo) - Samo
Fošnarič
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
10.10.2007
7.3.2008

Predvideni čas izpeljave
9.11.2007 - 23.11.2007
11.4.2008 - 25.4.2008

3 P,D
3 P,D

Kraj izvedbe
Maribor
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 19. Naravoslovje in tehnika

PROGRAM IZ NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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:
• Raznolikost v naravi - Darja Skribe Dimec
• Shranjevanje in transport - Vinko Udir
• Konstrukcijske zbirke - Franko Florjančič
• Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jo spreminjajo - Darja Skribe Dimec
• Učni načrt v luči nove didaktike - Irena Vodopivec
• Novi modeli učenja in poučevanja pri predmetu NIT - Irena Vodopivec
• Cilji tehnološkega izobraževanja - Sonja Zajc
• Razvrščanje snovi in snovne lastnosti - Vinko Udir
Pogoji:
Št. izpeljav : 2

Obvezna aktivna 24 urna udeležba.
Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
25.10.2007 - 27.10.2007
27.3.2008 - 29.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Učni načrt naravoslovje in tehnika.
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Kraj izvedbe
Trzin
Trzin

3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
3 P,D
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20. Nemščina v drugem triletju OŠ
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: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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 tuje-jezikovni 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
2P
na 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,
6 P,D
osredinjenost na učenca, na temah in igralnih dejavnosti temelječ pristop: uporaba avtentičnih besedil - Teodor
Petrič, Vida Jesenšek, Nina Šalamon, Vida Jesenšek, Teodor Petrič, Nina Šalamon
• Učbeniška gradiva in učna tehnologija kot podpora pouka (npr. najnovejši računalniški programi za to stopnjo) - 4 D
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
2 P,D
postaje, samovrednotenje, jezikovna mapa - portfolio) - Nada Holc
• Ocenjevanje znanja v 2. triletju (opisno, številčno), sestava pisnih preizkusov znanja, ustno ocenjevanje;
6D
priprava kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja - Brigita Kacjan, Stanka Emeršič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.2.2008

Predvideni čas izpeljave
7.3.2008 - 21.3.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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; razvojno-psihološke, nevrolingvistične in pedagoške osnove
2P
učenja TJ - Petra Hoelscher
• Spremljanje, sprotno preverjanje otrokovega napredka 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;
6D
priprava kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja - Nada Holc, Rozemarija Standeker
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• Učno-ciljno načrtovanje, splošni in jezikovni cilji, načrtovanje ciljev in dejavnosti za doseganje ciljev - Petra
Hoelscher
• Razvoj jezikovnih zmožnosti v 2. triletju (poslušanje, branje, govorno sporočanje) - Petra Hoelscher
• Strategije poučevanja tujega jezika 9 -12 let starih otrok; sodobne metode in oblike dela, celostni pristop, na
temah in igralnih dejavnosti temelječ pristop - Petra Hoelscher
• Učbeniška gradiva in učna tehnologija kot podpora pouka nemščine - Petra Hoelscher
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.10.2007

Predvideni čas izpeljave
6.12.2007 - 25.2.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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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2P
6 P,D
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21. Obdelava gradiv – kovine
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 21. Obdelava gradiv - kovine

Program iz obdelave gradiv - kovine
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 2

ddr. Jožica Bezjak, doc. Lilijana Ivetac; 05 66 31 260, fax 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.upr.si;
lili.ivetac@pef.upr.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 3 P,V
na projektnem in eksperimentalnem delu - ddr. Jožica Bezjak
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje) - ddr. Jožica Bezjak, dr. Uroš Zavodnik
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - ddr. Jožica Bezjak
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti kovin (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev znanja 4 P,V
- ddr. Jožica Bezjak, Stanko Kostanjevec
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - ddr.
8 P,D,V
Jožica Bezjak, Stanko Kostanjevec, dr. Uroš Zavodnik
Obveznosti:

Izvajalec pripravi seminar v projektni obliki, podobno kot ga bodo učitelji kasneje pripravljali za svoje
učence. Tako bodo udeleženci seminarja deležni vseh aktivnih metod in tehnik dela.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.9.2007 - 31.8.2008

Kraj izvedbe
IC Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Program je zasnovan projektno.

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: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 2

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 projektnem in eksperimentalnem delu - Janez Jamšek
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
vrednotenje in ocenjevanje) - Janez Jamšek
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - Janez Jamšek, Stanislav Avsec
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti kovin (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev znanja
- Janez Jamšek, Stanislav Avsec
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - Janez
Jamšek, Stanislav Avsec
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.4.2008
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Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

3 P,D
5 P,D
4 P,D
4 P,D
8 P,D

PRP – Predpisani programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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 8 P,D
I. Gumzej, Božidar Kunstelj
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.12.2007

Predvideni čas izpeljave
25.1.2008 - 8.2.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Maribor

PRP – Predpisani programi

22. Obdelava gradiv – les
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 22. Obdelava gradiv - les

Program iz obdelave gradiv - les
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 2

ddr. Jožica Bezjak, doc. Lilijana Ivetac; 05 66 31 260, fax 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.upr.si,
lili.ivetac@pef.upr.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 projektnem in eksperimentalnem delu - ddr. Jožica Bezjak
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
vrednotenje in ocenjevanje) - ddr. Jožica Bezjak, dr. Uroš Zavodnik, Ivo Kurnjek
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - ddr. Jožica Bezjak, Ivo Kurnjek, ddr. Jožica Bezjak
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti lesa (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev znanja
- ddr. Jožica Bezjak, Ivo Kurnjek, ddr. Jožica Bezjak
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - ddr.
Jožica Bezjak, Ivo Kurnjek, dr. Uroš Zavodnik
Obveznosti:

3 P,V
5 P,D
4 P,D
4 P,V
8 P,D

Izvajalec pripravi seminar v projektni obliki, podobno kot ga bodo učitelji kasneje pripravljali za svoje
učence. Tako bodo udeleženci seminarja deležni vseh aktivnih metod in tehnik dela.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.9.2007 - 31.8.2008

Kraj izvedbe
IC Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 2

dr. Slavko Kocijancič, 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 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 projektnem in eksperimentalnem delu - Janez Jamšek
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
vrednotenje in ocenjevanje) - Janez Jamšek
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - Janez Jamšek, Stanislav Avsec
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti lesa (načini, pripomočki, meritve) - dopolnitev znanja
- Janez Jamšek, Stanislav Avsec
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - Janez
Jamšek, Stanislav Avsec
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

3 P,D
5 P,D
4 P,D
4 P,D
8 P,D

PRP – Predpisani programi

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: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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 8 P,D
I. Gumzej, Božidar Kunstelj
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
4.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 29.2.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €

75

Kraj izvedbe
Maribor

PRP – Predpisani programi

23. Obdelava gradiv - umetne snovi
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 23. Obdelava gradiv - umetne snovi

Program iz obdelave kovin - umetne snovi
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 2

ddr. Jožica Bezjak, doc. Lilijana Ivetac; 05 66 31 260, fax 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.upr.si,
lili.ivetac@pef.upr.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 3 P,V
na projektnem in eksperimentalnem delu - ddr. Jožica Bezjak
• Načrtovanje projekta (problem, iskanje in oblikovanje idej za predmet, izbira ideje, oblikovanje kriterijev za
5 P,D
vrednotenje in ocenjevanje) - ddr. Jožica Bezjak, dr. Uroš Zavodnik, Ivo Kurnjek
• Priprava dokumentacije (tehnične in tehnološke) - ddr. Jožica Bezjak
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti umetnih snovi (načini, pripomočki, meritve) 4 P,V
dopolnitev znanja - ddr. Jožica Bezjak, Ema Hribovšek
• Izdelava načrtovanega predmeta, novi tehnološki postopki, vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene 8 P,D,V
ddr. Jožica Bezjak, Ema Hribovšek, dr. Uroš Zavodnik
Obveznosti:

Izvajalec pripravi seminar v projektni obliki, podobno kot ga bodo učitelji kasneje pripravljali za svoje
učence. Tako bodo udeleženci seminarja deležni vseh aktivnih metod in tehnik dela.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.9.2007 - 31.8.2008

Kraj izvedbe
IC Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 2

dr. Slavko Kocijancič, 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 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 3 P,LV
na 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
4 P,D
• Ugotavljanje osnovnih tehničnih in tehnoloških lastnosti umetnih snovi (načini, pripomočki, meritve) 4 P,LV,N
dopolnitev znanja - Janez Jamšek, Stanislav Avsec
• Izdelava načrtovanega predmeta (tehnološki postopki), vrednotenje dela in izdelka ter izračun cene - Janez
8 P,D
Jamšek, Stanislav Avsec
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.4.2008

76

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

PRP – Predpisani programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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
3 P,LV
projektnem 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 8 P,D
Gorazd I. Gumzej, Božidar Kunstelj
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
11.2.2008

Predvideni čas izpeljave
21.3.2008 - 4.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €

77

Kraj izvedbe
Maribor

PRP – Predpisani programi

25. Plesne dejavnosti
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 25. Plesne dejavnosti

PROGRAM IZ PLESA
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 2

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:
• Plesna improvizacija na določeno temo z uporabo pestrega gibalnega gradiva (vključno z gradivom slovenskih
ljudskih plesov) - ZAGORC META
• Učenje in urjenje nekaterih lažjih slovenskih ljudskih plesov - FUCHS BRANKO
• Seznanitev z nekaterimi osnovnimi elementi klasičnega baleta - PODLESNIK LIDIJA
• Hoja in korakanje, tek v prostoru v različnem tempu, menjalni korak naprej in nazaj, gibanje v različnih
položajih, ritmični vzorci s sinkopami in postanki - TERŽAN URŠULA
• Skupinsko obvladovanje prostora v različnem tempu in ritmu, skupinske ritmične igre, priprava kratkega
šolskega nastopa - ZAGORC META
• Seznanitev z nekaterimi lažjimi starinskimi plesi - PODLESNIK LIDIJA
• Priprava kratkega šolskega plesnega nastopa - ZAGORC META
• Trojni korak naprej in nazaj, pet možnih načinov skokov, vrtenje na mestu in pojem vrtenja v levo in desno.
Korakanje, tek in vrtenje v odnosu na prostor.. - TERŽAN URŠULA
• Pravila vedenja pri plesu in v družbi, osnovna izhodišča priprave šolskega plesnega nastopa - ZAGORC META
• Elementi slovenskih ljudskih plesov - FUCHS BRANKO
• Osvežitev nekaterih lažjih standardnih plesov (polka, valček, fokstrot, nekateri latinsko-ameriški plesi) ZAGORC META
Št. izpeljav : 4

Rok prijave
15.10.2007
17.12.2007
20.2.2008
10.3.2008

Predvideni čas izpeljave
15.11.2007 - 17.11.2007
17.1.2008 - 19.1.2008
20.3.2008 - 10.4.2008
10.4.2008 - 12.4.2008

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

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport
Ljubljana, Fakulteta za šport
Celje
Novo mesto

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

dodaten e-mail naslov: permanentno@sp.uni-lj.si naslov spletne strani: http://www.sp.unilj.si/permanen

PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 25. Plesne dejavnosti

PROGRAM IZ PLESA
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 2

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 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:
• Trojni korak naprej in nazaj, pet možnih načinov skokov, vrtenje na mestu in pojem vrtenja v levo in desno.
Korakanje, tek in vrtenje v odnosu na prostor - Lidija Podlesnik
• Seznanitev z nekaterimi lažjimi starinskimi plesi - Lidija Podlesnik, Špela Knoll
• Skupinsko obvladovanje prostora v različnem tempu in ritmu, skupinske ritmične igre, priprava kratkega
šolskega plesnega nastopa - Lidija Podlesnik
• Plesna improvizacija na določeno temo z uporabo pestrega gibalnega gradiva (vključno z gradivom slovenskih
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ljudskih plesov) - Domen Pavlič, Bojan Knific
• Priprava kratkega šolskega plesnega nastopa - Bojan Knific
• Seznanitev z nekaterimi osnovnimi elementi klasičnega baleta - Lidija Podlesnik, Špela Knoll
• Pravila vedenja pri plesu in v družbi, osnovna izhodišča priprave šolskega plesnega nastopa - Lidija Podlesnik,
Uroš Andič
• Učenje in urjenje nekaterih lažjih slovenskih ljudskih plesov - Matej Oštir, Bojan Knific
• Elementi slovenskih ljudskih plesov - Matej Oštir, Bojan Knific
• Hoja in korakanje, tek v prostoru v različnem tempu, menjalni korak naprej in nazaj, gibanje v različnih
položajih, ritmični vzorci s sinkopami in postanki - Uroš Andič
• Osvežitev nekaterih lažjih standardnih plesov (polka, valček, fokstrot, nekateri lažji latinsko - ameriški plesi) Lidija Podlesnik, Uroš Andič

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

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 športne vzgoje.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
24.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.6.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 25. Plesne dejavnosti

PROGRAM IZ PLESA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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, 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, 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.
Korakanja, tek in vrtenje v odnosu na prostor - Olivera Ilič
• Skupinsko obvladovanje prostora v različnem tempu in ritmu, skupinske ritmične igre, priprava kratkega
šolskega plesnega nastopa - Olivera Ilič
• Elementi slovenskih ljudskih plesov - Helena Krieger
• Učenje in urjenje nekaterih lažjih slovenskih ljudskih plesov - Helena Krieger
• Plesna improvizacija na določeno temo z uporabo pestrega gibalnega gradiva (vključno z gradivom slovenskih
ljudskih plesov) - Helena Krieger
• Priprava kratkega šolskega plesnega nastopa - Helena Krieger
• Seznanitev z nekaterimi osnovnimi elementi klasičnega baleta - Helena Krieger
• Seznanitev z nekaterimi lažjimi starinskimi plesi - Helena Krieger
• Osvežitev nekaterih lažjih standardnih plesov (polka, valček, fokstrot, nekateri latinsko-ameriški plesi) - Helena
Krieger
• Pravila vedenja pri plesu in v družbi, osnovna izhodišča priprave šolskega plesnega nastopa - Helena Krieger
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.3.2008

Predvideni čas izpeljave
11.4.2008 - 25.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Maribor
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29. Računalništvo
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 29. Računalništvo

PROGRAM IZ RAČUNALNIŠTVA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 2

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:
• Sodelovalno učenje vaje - Andreja Istenič
• Vrednotenje projektov - Andrej Brodnik
• Projektno učno delo - Andrej Brodnik
• Opisni kriteriji in ocenjevanje - Andreja Istenič
• Opisni kriteriji in ocenjevanje vaje - Andreja Istenič
• Vrednotenje projektov vaje - Jernej Vičič
• Predstavitev informacije - Jernej Vičič
• Projektno učno delo vaje - Jernej Vičič
• Didaktika predmeta - Andreja Istenič
• Sodelovalno učenje - Andreja Istenič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.10.2007

4 LV
1P
1P
1P
1 LV
4 LV
6 LV
4 LV
1P
1P

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.11.2007

Kraj izvedbe
Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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
• Projektno učno delo - Ivan Gerlič, Marjan Krašna, Tomaž Bratina
• Sodelovalno učenje - Ivan Gerlič, Marjan Krašna
• Predstavitev informacije - Marjan Krašna, Tomaž Bratina
• Vrednotenje projektov - Ivan Gerlič, Marjan Krašna, Tomaž Bratina
• Opisni kriteriji in ocenjevanje - Ivan Gerlič, Marjan Krašna
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
9.2.2008

Predvideni čas izpeljave
7.3.2008 - 21.3.2008

1P
5 P,D
5 P,D
6D
5 P,D
2 P,D
Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 29. Računalništvo

PROGRAM IZ RAČUNALNIŠTVA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4

Št. izvajalca: 02001
80

Št. točk: 2
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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:
• Predstavitev informacije - Rado Wechtersbach
• Projektno učno delo - Rado Wechtersbach
• Vrednotenje projektov - Rado Wechtersbach
• Didaktika predmeta - Rado Wechtersbach
• Opisni kriteriji in ocenjevanje - Rado Wechtersbach
• Sodelovalno učenje - Rado Wechtersbach
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.12.2007

6P
5 P,LV
5 P,LV
1P
2 P,LV
5 P,LV

Predvideni čas izpeljave
1.2.2008 - 28.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Rado Wechtersbach, Slavc Žust: Računalništvo: učbenik za izbirni predmet računalništvo.
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30. Retorika
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 30. Retorika

Program iz retorike
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 2

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 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
• Uresničevanje ciljev pouka retorike v razredu (z učenci) - Mojca Cestnik
• Argumentacija (in etika dialoga) - Igor Ž. Žagar
• Sestavni deli retorične tehnike - Igor Ž. Žagar
• Zgodovina retorike - Janja Žmavc
• Nastopi (govori) udeležencev (pred kamero) - Igor Ž. Žagar, Tončka Godina, Janja Žmavc
• Verbalna in neverbalna komunikacija (etos, patos) - Tončka Godina

2P
3 P,D
4 P,D
4 P,D
2P
5D
4 P,D

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
24.9.2007
24.9.2007

Predvideni čas izpeljave
18.10.2007 - 20.10.2007
25.10.2007 - 27.10.2007

Kraj izvedbe
Pedagoški inštitut, Ljubljana
Pedagoški inštitut, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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 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
• Zgodovina retorike - Metka Kordigel
• Sestavni deli retorične tehnike - Boris Aberšek
• Verbalna in neverbalna komunikacija (etos, patos) - Metka Kordigel
• Argumentacija (in etika dialoga) - Simona Pulko
• Uresničevanje ciljev pouka retorike v razredu (z učenci) - Boris Aberšek
• Nastopi (govori) udeležencev (pred kamero) - Boris Aberšek
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Št. izpeljav : 2

Rok prijave
7.12.2007
11.2.2008

Predvideni čas izpeljave
25.1.2008 - 8.2.2008
21.3.2008 - 4.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Maribor
Maribor
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34. Šah 2 - šahovsko kombiniranje
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: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Iztok Jelen, Šahovska zveza Slovenije, Parmova 33, p.p. 3529, 1001 Ljubljana; 01 4365 804;
iztok.jelen@sah-zveza.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 2 P,D
za 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
10.1.2008

Predvideni čas izpeljave
21.3.2008 - 26.4.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

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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35. Šah 3 - šahovske strategije
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: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Iztok Jelen, Šahovska zveza Slovenije, Parmova 33, p.p. 3529, 1001 Ljubljana; 01 4365 804;
iztok.jelen@sah-zveza.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 2 P,D
za doseganje zahtevnejših ciljev - Iztok Jelen, Mitja Ukmar
• Uporaba računalniških programov Strategy in Encyclopedia of Chess Blunders pri Šah 3 - Vojko
2 P,LV,D
Mencinger, 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
10.1.2008

Predvideni čas izpeljave
18.4.2008 - 17.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

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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36. Tehnika in tehnologija
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 36. Tehnika in tehnologija

Program iz tehnike in tehnologije
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 2

ddr. Jožica Bezjak, doc. Lilijana Ivetac; 05 66 31 260, fax 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.upr.si,
lili.ivetac@pef.upr.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Vsi učitelji tehnike in tehnologije.
Cilji:

Predstaviti novosti novega učnega načrta ter modelov učenja in poučevanja v okviru projektnega
učnega dela v povezavi s cilji prenove. Osvežiti in poglobiti znanje o tehnični in tehnološki
dokumentaciji, tehničnih sredstvih in o novih načinih preverjanja in ocenjevanja znanja.

Predavatelji in teme:
• Učni načrt (filozofija, značilnosti in posebnosti učnega načrta) - ddr. Jožica Bezjak
• Strategije vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na projektnem in eksperimentalnem delu - ddr. Jožica
Bezjak
• Iskanje idej - uporaba tehnike brainstorminga, odločanje za izbiro - ddr. Jožica Bezjak, Janez Potočnik, ddr.
Jožica Bezjak
• Oblikovanje kriterijev za končno preverjanje in ocenjevanje, opisniki, nova kultura preverjanja in ocenjevanja ddr. Jožica Bezjak, Janez Potočnik, ddr. Jožica Bezjak
• Skiciranje, pravila, primeri - ddr. Jožica Bezjak, Janez Potočnik, ddr. Jožica Bezjak
• Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije, izdelava načrta s ciciCAD, novosti - ddr. Jožica Bezjak,
Janez Potočnik, ddr. Jožica Bezjak
• Izdelava načrtovanega predmeta, organizacija dela, varnost pri delu - ddr. Jožica Bezjak, Janez Potočnik,
ddr. Jožica Bezjak
• Izračun cene z računalniškim programom, vrednotenje po kriterijih, ocenjevanje - ddr. Jožica Bezjak, Janez
Potočnik, ddr. Jožica Bezjak
• Analiza poteka projekta z vidika organizacije v posameznih korakih, uspešnosti in učinkovitosti pri doseganju
cilja, ideje, rešitve za izboljšave - ddr. Jožica Bezjak, Janez Potočnik
Obveznosti:

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

Izvajalec pripravi seminar v projektni obliki, podobno kot ga bodo učitelji kasneje pripravljali za svoje
učence. Tako bodo udeleženci seminarja deležni vseh aktivnih metod in tehnik dela.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.9.2007 - 31.8.2008

Kraj izvedbe
IC Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 2

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
2 P,LV
Jamšek
• Iskanje idej - uporaba tehnike brainstorminga, odločanje za izbiro - Janez Jamšek, Stanislav Avsec
2 P,LV
• Oblikovanje kriterijev za končno preverjanje in ocenjevanje, opisniki, nova kultura preverjanja in
4 LV,TD
ocenjevanja - Janez Jamšek, Stanislav Avsec, Janez Jamšek
• Skiciranje, pravila, primeri - Janez Jamšek, Stanislav Avsec
2 P,LV
• Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije, izdelava načrta s ciciCAD, novosti - Janez Jamšek, Stanislav 4 P,D
Avsec
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• Izdelava načrtovanega predmeta, organizacija dela, varnost pri delu - Janez Jamšek, Stanislav Avsec
4 P,D,H
• Izračun cene z računalniškim programom, vrednotenje po kriterijih, ocenjevanje - Janez Jamšek, Stanislav
3 P,LV
Avsec
• 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
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

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
• Strategije VIZ dela s poudarkom na projektnem in eksperimentalnem delu - Amand Papotnik
• Iskanje idej - uporaba tehnike brainsosminga, odločanje na izbiro - Amand Papotnik
• Oblikovanje kriterijev za končno preverjanje in ocenjevanje, opisniki, nova kultura preverjanja in ocenjevanja Franko Florjančič
• Skiciranje, pravila, primeri - Srečko Glodež
• Izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije, izdelava načrta s ciciCAD, novosti - Drago Slukan
• Izdelava načrtovanega predmeta, organizacija dela, varnost pri delu - Janez Virtič, Drago Slukan
• Izračun cene z računalniškim programom, vrednotenje po kriterijih, ocenjevanje - Drago Slukan
• Analiza projekta z vidika organizacije v posameznih korakih, uspešnosti in učinkovitosti pri doseganju cilja,
ideje, rešitve za izboljšave - Amand Papotnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
4.2.2008

Predvideni čas izpeljave
14.3.2008 - 28.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Maribor

2 P,D
2 P,D
2 P,D
4 P,D
2 P,D
4 P,D
4P
3 P,D
1D
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40. Vzgoja za medije
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 01010

Št. točk: 2

izr. prof. dr. Karmen Erjavec, strok. sodelavka Ana Arnautović; 01/58 051 26; ana.arnautovic@fdv.unilj.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, osvajanje 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 4 P
• Radijske, medijske vsebine - Nenad Senić
4 P,D
• Televizijski medij in njegove značilnosti - Milica Prešeren
4 P,D
• Razvijanje komunikacijskih spretnosti v razredu - Karmen Erjavec
4D
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

Aktivna udeležba.
Rok prijave
24.9.2007
19.11.2007

Predvideni čas izpeljave
4.10.2007 - 6.10.2007
29.11.2007 - 1.12.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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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42. Program iz specialno-pedagoških znanj
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: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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
zasnova) - dr. Franci M. Kolenec
• Prilagojeno izvajanje programa za gluhega in naglušnega in za učenca z govorno-jezikovnimi motnjami Alenka Levec ali Alenka Werdonig
• Prilagojeno izvajanje programa za učenca z motnjami vedenja in osebnosti - Franci Ravnikar
• Priprava, izvajanje in evalvacija individualiziranega programa za učenca s posebnimi potrebami - dr. Franci
M. Kolenec
• Prilagojeno izvajanje programa za dolgotrajno bolnega učenca - Alenka Klinc ali Alenka Laptoš
• Prilagojeno izvajanje programa za gibalno oviranega učenca - Isabelle Morel-Bera
• Prilagojeno izvajanje programa za slepega in slabovidnega učenca - Stane Florjančič ali Mirjam Hafnar
• Prilagojeno izvajanje programa OŠ za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja - dr. Franci M.
Kolenec
Pogoji:
Št. izpeljav : 3

3P
3 P,D
3 P,D
5 P,D
1P
3 P,D
3 P,D
3 P,D

Vključenost učencev z odločbo o usmeritvi v osnovni šoli.
Rok prijave
20.10.2007
20.10.2007
20.10.2007

Predvideni čas izpeljave
6.12.2007 - 8.12.2007
24.1.2008 - 26.1.2008
13.3.2008 - 15.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Slovenske Konjice
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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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43. Program iz individualnih in skupinskih pomoči
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 43. Program iz individualnih in skupinskih pomoči

PROGRAM IZ INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH POMOČI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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 1 P
• 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,
4 P,D
Ksenija 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:
Št. izpeljav : 4

Da imajo učenca s specifičnimi učnimi težavami.
Rok prijave
20.10.2007
20.10.2007
20.10.2007
20.10.2007

Predvideni čas izpeljave
22.11.2007 - 24.11.2007
31.1.2008 - 1.2.2008
27.3.2008 - 29.3.2008
29.5.2008 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

- dr. Mirko Galeša: Specialna metodika individualizacije, Radovljica, Didakta, 1995, - dr. Mirko Galeša:
Osnove specialne didaktike, Radovljica, Didakta, 1993.
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44. Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti
PRP / 01. Devetletna osnovna šola / 44. Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti

Program iz računalništva za računalnikarje - organizatorje informacijskih dejavnosti
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01008

Št. točk: 2

mag. Matija Lokar; tel.: 01 4766-673, fax: 01 2517-281; matija.lokar@fmf.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Računalnikarji - organizatorji informacijskih dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v devetletni
osnovni šoli.
Cilji:

Pridobitev dopolnilnih znanja 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 računalniškem področju na
OŠ, 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:
• Dela in naloge računalnikarja - organizatorja informacijskih dejavnosti na šoli - prof. dr. Vladimir Batagelj
• Operacijski sistemi - prof. dr. Vladimir Batagelj
• Osnovna uporabniška orodja - prof. dr. Vladimir Batagelj
• Delo v omrežju Internet - prof. dr. Vladimir Batagelj
• Urejanje računalniškega omrežja na šoli - prof. dr. Vladimir Batagelj
• Programiranje - prof. dr. Vladimir Batagelj
• Didaktika računalništva - prof. dr. Vladimir Batagelj
Obveznosti:
Št. izpeljav : 3

2D
4D
4D
4D
2D
4D
4D

Opraviti preizkus poznavanja tematik vseh treh predvidenih modulov.
Rok prijave
20.9.2007
20.9.2007
20.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 1.6.2008
1.10.2007 - 1.6.2008
1.10.2007 - 1.6.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Točen čas izpeljav in dodatne informacije bodo navedene na spletnih straneh http://www.fmf.uni-lj.si v
ustrezni rubriki. Izobraževanje je podprto s tremi dodatnimi posodobitvenimi programi.
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02. Glasbeno šolstvo
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02. Plesna pripravnica
PRP / 02. Glasbeno šolstvo / 02. Plesna pripravnica

Program iz didaktike plesne pripravnice
GLASBENA ŠOLA JESENICE, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 10003

Št. točk: 2

Martina Valant; 04 586 6030; glasbena.sola.jesenice@siol.net

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta plesna pripravnica oz. baleta in sodobnega plesa.
Cilji:

Spoznavanje razvojnih značilnosti šest do devetletnih otrok, pregled učnih vsebin, uporaba specifičnih
učnih metod za šest do devetletne otroke, opisno ocenjevanje od izbora vsebin do preverjanja in
ocenjevanja.

Predavatelji in teme:
• Spoznavanje razvojnih značilnosti šest do devetletnih otrok: kognitivni razvoj - Jana Kovač Veldes
• Spoznavanje razvojnih značilnosti šest do devetletnih otrok: psihomotorični razvoj - Jana Kovač Veldes
• Pregled učnih vsebin - Jana Kovač Veldes
• Uporaba specifičnih učnih metod za šest do devetletne otroke - Jana Kovač Veldes
• Spremljanje učenčevega napredka - Jana Kovač Veldes
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
3.10.2007

Predvideni čas izpeljave
27.10.2007 - 29.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Glasbena šola Jesenice

4P
4P
4P
4D
8D
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03. Srednje poklicno in strokovno
izobraževanje
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02. Laboratorijske vaje iz fizike, kemije, biologije in naravoslovja
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: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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
3 P,D
na eksperimentalnem delu; temeljna načela dobre laboratorijske prakse - Ivo Verovnik, Goran Iskrič
• Fizikalni modul: varnost pri eksperimentalnih vajah dijakov; vzdrževanje in preizkušanje električne napeljave in 2 D
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,
2 P,D
Goran 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 5 P,D
eksperimentalnega dela s poudarkom na oblikah samostojnega dela dijakov - Tončka Požek Novak, Zdenka
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
28.3.2008

Predvideni čas izpeljave
29.5.2008 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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 – Predpisani programi

01. Vzgojno-izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami
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: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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:
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za slabovidne in slepe otroke - Urška Lah
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za otroke z govorno motnjo - Darinka Žnidarič
3 P,D
• Individualizirani program - Janja Cotič Pajntar
2 P,D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za naglušne in gluhe otroke - Mihaela Medved
3 P,D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za dolgotrajno bolne otroke - Marija Cerar
1D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za gibalno ovirane otroke - Marta Kocjančič
3 P,D
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa (Praktične predstavitve - video posnetki) - Janja 1 P
Cotič Pajntar
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Janja Cotič Pajntar
1D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za otroke z motnjo v duševnem razvoju - Renata Rus
3 P,D
• Načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami - Janja Cotič Pajntar
1D
• Prilagojeno izvajanje predšolskega programa za otroke z motečim vedenjem - Tomaž Vec
3 P,D
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.9.2007
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
20.10.2007 - 22.10.2007
1.3.2008 - 3.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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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02. Delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 09004

Št. točk: 2

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 posebnimi potrebami in s starši ostalih otrok v skupini ter s predstavitvijo tega področja dela
vrtca v širšem okolju.

Predavatelji in teme:
• Timsko delo - Tanja Lenhart
• Seznanitev z nalogami strokovne skupine - Majda Muraus
• Izvajanje in evalvacija dela - Simona Bergauer
• Priprava individualnega programa - Simona Bergauer
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Dušanka Ropoša
• Evalvacija - Dušanka Ropoša
• Seznanitev s teoretičnimi izhodišči dela s starši otrok s posebnimi potrebami - faza sprejemanja - Dušanka
Ropoša
• Seznanitev s prilagoditvami kurikuluma - Jožica Skarlovnik, Tanja Lenhart
• Značilnosti otrok z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju - Jožica Skarlovnik
• Delo z otrokom - upoštevanje odločbe o usmeritvi - Jožica Skarlovnik, Tanja Lenhart
• Povezovanje z zunanjimi institucijami - Majda Muraus
• Seznanitev s pripravo individualiziranega programa - Simona Bergauer
• Seznanitev s pripravo pogojev za vključitev otroka s posebnimi potrebami - Tanja Lenhart
Obveznosti:

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

Aktivna udeležba, sodelovanje v delavnicah.

Št. izpeljav : 3

Rok prijave
5.10.2007
5.11.2007
7.3.2008

Predvideni čas izpeljave
18.10.2007 - 20.10.2007
22.11.2007 - 24.11.2007
27.3.2008 - 29.3.2008

Kraj izvedbe
Maribor
Maribor
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 04006

Št. točk: 2

Stanka Gruden; 42 04 633, fax 42 04 639; stankagruden@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 otrokom s posebnimi potrebami.
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 zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju - Janja Krautberger
• Timsko delo - Tatjana Prusnik
• Seznanitev z nalogami strokovne skupine - Stanka Gruden
• Seznanitev s pripravo individualiziranega programa - Marta Kocjančič
• Evalvacija - Marta Kocjančič
• Povezovanje z zunanjimi institucijami - Tatjana Prusnik
• Delo z otrokom- upoštevanje odločbe o usmeritvi - Janja Krautberger
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• Seznanitev s prilagoditvami kurikuluma - Tatjana Prusnik
• Priprava individualnega programa - Marta Kocjančič
• Izvajanje in evalvacija dela - Marta Kocjančič
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Stanka Gruden
• Seznanitev s teoretičnimi izhodišči dela s starši - Stanka Gruden
• Seznanitev s pripravo pogoje za vključitev otroka s posebnimi potrebami - Stanka Gruden
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

Udeleženci opravijo seminar z izdelano seminarsko nalogo po dogovoru z izvajalkami programa.
Rok prijave
10.9.2007
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
27.9.2007 - 29.9.2007
18.10.2007 - 20.10.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana, vrtec Kolezija enota Murgle
Ljubljana, vrtec Kolezija enota Murgle

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Prednost pri prijavi na seminar bodo imeli udeleženci, ki že imajo otroka s posebnimi potrebami v
skupini ali ga bodo še imeli v tem šolskem letu.
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03. Delo z gluhimi in naglušnimi otroci
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 09001

Št. točk: 2

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:
• Praktične predstavitve - video posnetki - Ivica Bučar - Jejčič, Mihela Medved
• Razvoj poslušanja in govora v predšolskem obdobju - Amelija Mozetič- Hussu, Vesna Frančič
• Pomen vključitve predšolskega gluhega in naglušnega otroka v vrtec - Irena Sivka
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa - Sonja Hrabar
• Gluhi in naglušni otrok ter otrok s polžkovim vsadkom v vrtcu - prilagoditve - Amelija Mozetič- Hussu
• Rehabilitacija v predšolskem obdobju - Ljudmila Likar
• Značilnosti predšolskih gluhih in naglušnih otrok ter otrok s polžkovim vsadkom - Tanja Filipčič
• Dodatna strokovna pomoč - namen, organizacija, opredelitev otrokovih potreb, individualiziran program Sanda Mesič-Jurin, Iris Kodrič, Nataša Škrinjar
• Okvara sluha in njene posledice - Aleksandra Turk-Haskić
• Ritmične in glasbene stimulacije v vlogi razvoja govora ter pomen organizirane igre - Mihela Medved, Ivica
Bučar-Jejčič, Mihela Medved
• Predšolski otrok z okvaro sluha pred vstopom v vrtec - Janja Urbanc
• Tehnični pripomočki - Matjaž Kranjc
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Sandra Mesič-Jurin
Št. izpeljav : 1

Rok prijave

Predvideni čas izpeljave

5.10.2007

25.10.2007 - 27.10.2007

2D
2P
1P
1P
2 P,D
1P
2 P,S
4 P,D
2 P,D
3 P,D
1P
2 P,D
1D

Kraj izvedbe
Center za korekcijo sluha in govora
PORTOROŽ

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 2

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:
• Rehabilitacija v predšolskem obdobju - Irena Brecelj
• Okvara sluha in njene posledice - Stane Košir
• Predšolski otrok s okvaro sluha pred vstopom v vrtec - Ana Mirai
• Značilnosti predšolskih gluhih in naglušnih otrok ter otrok s polžkovim vsadkom - Dušan Kuhar
• Tehnični pripomočki - Monika Rataj Bricelj
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Maja Smrekar
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• Pomen vključitve predšolskega gluhega in naglušnega otroka v vrtec - Tatjana Somrak
• Ritmične in glasbene stimulacije v vlogi razvoja govora ter pomen organizirane igre - Branka Podboj
• Gluhi in naglušni otrok ter otrok s polžkovim vsadkom v vrtcu - prilagoditve - Katja Krajnc
• Razvoj poslušanja in govora v predšolskem obdobju - Damjana Kogovšek
• Dodatna strokovna pomoč - namen, organizacija, opredelitev otrokovih potreb, individualiziran program Helena Bartol Rus
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa - Renata Medle
• Praktične predstavitve - video posnetki - Irena Željan
Št. izpeljav : 3

Rok prijave
7.9.2007
1.10.2007
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
17.9.2007 - 17.10.2007
1.11.2007 - 30.11.2007
3.3.2008 - 28.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
LJUBLJANA
Ljubljana
Ljubljana

1P
3 P,D
2 P,D
2P
4 P,D
1P
2D
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04. Delo s slepimi in slabovidnimi otroci
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 09006

Št. točk: 2

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:
• Igra slepega ali slabovidnega predšolskega otroka - Urška Lah
• Orientacija in mobilnost - Mirjana Hafnar
• Pripomočki in primeri igrače za slepega in slabovidnega otroka - Urška Lah
• Spodbujanje gibalnega razvoja - K. Koprivnikar
• Psihološke značilnosti slepih in slabovidnih predšolskih otrok - Andreja Pinterič
• Prilagojeno izvajanje, dodatna strokovna pomoč in individualiziran program - K. Koprivnikar
• Pridobivanje vsakodnevnih spretnosti in navad - Urška Lah
• Delo s starši otrok s posebnimi potrebami in ostalimi starši - Mirjana Hafnar
• Vključevanje slepih in slabovidnih otrok v vrtcu - Urška Lah
• Simulacija slepote in slabovidnosti - Branka Terpin
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa - Katjuša koprivnikar
• Spodbujanje govornega razvoja in pridobivanje pojmov - Urška Lah
• Praktične predstavitve - hospitacija, video posnetki - Urška Lah
Obveznosti:

Aktivna udeležba.

Pogoji:

Obvezna prisotnost 24 ur.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
5.11.2007 - 23.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

2 P,D
3 P,D
2 P,D
2 P,D
2P
3 P,D
2 P,D
1P
1P
2 P,D
1P
1P
2D
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05. Delo z gibalno oviranimi otroci
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 2

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:
• Dvigovanje otroka in varovanje samega sebe - Katja Logar, dipl. fizioterapevtka
1D
• Psihološki vidiki gibalno oviranega otroka - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
3P
• Razvijanje predšolskih znanj z igro - Terezija Hleb, univ. dipl. soc. ped, svetnica, Terezija Hleb, univ. dipl.
3 P,D
soc. ped., svetnica
• Pomen sodelovanja s starši gibalno oviranega otroka - Stanka Gruden, spec. ped., svetnica
2 P,D
• Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov v vrtcu - Terezija Hleb, univ. dipl. soc. ped, svetnica
2P
• Predstavitev primeta gibalno oviranega otroka v vrtcu - Terezija Hleb, univ. dipl. soc. ped, svetnica
2D
• Hospitalizacija v razvojnem oddelku - Marija Volk, spec. ped., svetovalka, Angelca Strel, nevrofizioterapevtka,
3H
Terezija Hleb, univ.dipl.spec.ped., svetnica
• Glavni vzroki gibalne oviranosti pri otrocih - mag. Dianne Jones, spec. pediatrije
1P
• Fizioterapevt v vrtcu - Tatjana Kremžar, nevrofizioterapevt
1P
• Predstavitev in dejavnost mobilne službe - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetnica, Andreja Vouk, prof.
2P
defektologije, svetovalka
• Pomoč pri negovanju - Irena Keršič Ramšak, dipl. med. sestra
1D
• Timsko sodelovanje strokovnih delavcev za izvajanje programa - Stanka Gruden, spec. ped., svetnica
1P
• Hranjenje gibalno oviranega otroka - Marina Kosmatin, dipl. defektolog - logoped, Staša Rener, viš. delovna
2 P,D
terapevtka in fizioterapevtka
Št. izpeljav : 3

Rok prijave
22.10.2007
21.11.2007
20.2.2008

Predvideni čas izpeljave
12.11.2007 - 14.11.2007
10.12.2007 - 12.12.2007
17.3.2008 - 19.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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Kraj izvedbe
Kamnik in Ljubljana
Kamnik in Ljubljana
Kamnik in Maribor

PRP – Predpisani programi

06. Razvoj in učenje predšolskega otroka in izvajanje Kurikula za vrtce
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
Koordinator:

Št. izvajalca: 04006

Št. točk: 1

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:
• Evalvacija - ocena dela - Bogdana Žgur
• Seznanitev z zakonitostmi tipičnega razvoja otroka in otroka z odstopanji v razvoju glede na motnjo - Tanja
Gostinčar Smole
• Seznanitev z načeli kurikuluma za vrtce - Bogdana Žgur
• Prilagajanje področij Kurikuluma: gibanje, matematika, družba, narava, umetnost, jezik - Andreja Šimnic
Jaklič
• Seznanitev z metodami učenja predšolskega otroka - Jelka Fijavž
Obveznosti:

Udeleženci opravijo seminar z izdelano seminarsko nalogo po dogovoru z izvajalkami programa.

Pogoji:

Ustrezna izobrazba za izvajanje prilagojenega programa.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
12.10.2007 - 13.10.2007

2 P,D
3 P,D
1P
7 P,D
3 P,D

Kraj izvedbe
Ljubljana, vrtec Kolezija enota Murgle

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Prednost pri prijavi na seminar bodo imeli udeleženci, ki že delajo v prilagojenem programu v vrtcu.
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01. Program za pripravnike
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: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

Janja Bizjak; (01) 3005-126, 01 300 51 99; janja.bizjak@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
• Človekove in otrokove pravice - mag. Irena Bahovec
• Slovenski jezik v pedagoški komunikacij: Zvrsti jezika, Besediloslovje, Skladnja, Oblikoslovje, Glasoslovje,
Pravopis, Učiteljev (vzgojiteljev) govorni nastop - mag. Vida Gomivnik Thuma ali Darinka Rosc Leskovec
• Osnove medosebne komunikacije - Cvetka Bizjak
• Načrtovanje in izvajanje pouka - mag. Tanja Bezić
• Šolski zakoni in pravilniki - mag. Irena Bahovec
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
5.10.2007
5.3.2008

Predvideni čas izpeljave
18.10.2007 - 27.10.2007
27.3.2008 - 5.4.2008

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

Kraj izvedbe
Portorož
po dogovoru

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Literatura: - 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: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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 ali Milena Gačeša
• Človekove in otrokove pravice - mag. Irena Bahovec ali Milena Gačeša
• Slovenski jezik v pedagoški komunikacij: Zvrsti jezika, Besediloslovje, Skladnja, Oblikoslovje, Glasoslovje,
Pravopis, Učiteljev (vzgojiteljev) govorni nastop - mag. Vida Gomivnik Thuma ali Darinka Rosc Leskovec
• Za učitelje: Osnove medosebne komunikacije - Cvetka Bizjak
• Za učitelje: Načrtovanje in izvajanje pouka - Andreja Pogačnik Jarc in mag. Marija Lesjak Reichenberg
• Šolski zakoni in pravilniki - Milena Gačeša
Št. izpeljav : 3

Rok prijave
15.9.2007
15.10.2007
1.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.10.2007
1.11.2007 - 30.11.2007
1.2.2008 - 28.2.2008
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Kraj izvedbe
Ljubljana
Maribor
Koper

2P
2P
10 P,D
10 P,D
10 P,D
6P
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Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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 VVZ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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 pripravi na
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 lastne prakse.

Predavatelji in teme:
• Ustava RS, Človekove in otrokove pravice - Vida Starič Holobar
• Zakoni in pravilniki s področja vzgoje in izobraževanja - OlgaJukič
• Slovenski jezik v pedagoški komunikaciji - Vida Gomivnik Thuma
• Komunikacija in timsko delo v vrtcu - Urška Stritar
• Pravice otrok v vrtcu in vloga odraslih - mag. Marjeta Domicelj
• Opazovanje otrok - Milenka Uhelj Oštir
• Načrtovanje dela v oddelku prvega starostnega obdobja - Mirjam Senica
• Načrtovanje dela v oddelku drugega starostnega obdobja - Nives Zore
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.10.2007

Predvideni čas izpeljave
19.11.2007 - 6.2.2008

4P
6P
10 D
6D
4P
4D
3D
3D

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
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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01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

NOVOSTI STROKE 1 - Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje za profesorje angleščine v srednji
šoli
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji in profesorice angleščine v srednji šoli.
Cilji:

Posodabljanje dodiplomsko pridobljenih znanj, predstavljanje in uvajanje znanstvenih novosti in
sodobnih didaktičnih pristopov na področju jezikoslovja in književnosti, razvijanje poznavanja in
razumevanja medkulturnih razsežnosti pouka tujega jezika, strokovna in osebnostna rast ter razvoj
učitelja.

Predavatelji in teme:
• Prevod za jezikovno in medkulturno osveščanje - Meta Grosman
• Listening to the Smoke Signals: North American Native Writing - Michelle Gadpaille
• Lyrics and Culture in the Classroom - Victor Kennedy
• The Curious Incident... - sodelovanje književnosti in matematike - pogled anglistke - Tanja Kovač Flisar
• The Curious Incident... - sodelovanje književnosti in matematike - pogled matematičarke - Jasna Kos
• Teorija izbire za učitelje - Mojca Belak
• Slovenglish for Experts - Jason Blake
• Sestavek v 45 minutah - proces pisanja pod izpitnimi pogoji - Cvetka Sokolov
• Pesemsko besedilo v razredu: poezija ali drama - Veronika Rot Gabrovec
Obveznosti:

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

Udeleženke in udeleženci morajo biti seznanjeni s književnimi besedili, ki so predpisana za opravljanje
splošne mature.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
30.9.2007
5.10.2007

Predvideni čas izpeljave
5.10.2007 - 6.10.2007
12.10.2007 - 13.10.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 35,80 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

NOVOSTI STROKE 2 - Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje za profesorje angleščine v osnovni
šoli
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 0,5

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelj/ica angleščine na zgodnji stopnji, profesor/ica angleščine v osnovni šoli.
Cilji:

Posodabljanje dodiplomsko pridobljenih znanj, predstavljanje in uvajanje znanstvenih novosti in
sodobnih didaktičnih pristopov, razvijanje poznavanja in razumevanja medkulturnih razsežnosti pouka
tujega jezika, strokovna in osebnostna rast in razvoj učitelja, možnosti uvajanja projektnega dela in
sodobnih tehnologi.

Predavatelji in teme:
• Prevod za jezikovno in medkulturno osveščanje - Meta Grosman
• ICT to improve and enhance teaching and learning - Magdalena Bobek
• Ali je lahko preverjanje znanja motivacija za nadaljnje delo - Nevenka Jesenik
• Teorija izbire za učitelje - Mojca Belak
• Kako lahko z orodji telekomunikacijske tehnologije spodbujamo pismenost učencev - Polona Švajger, Petra
Ganc Vaš, Mihaela Račič
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
9.11.2007
2.11.2007

Predvideni čas izpeljave
17.11.2007 - 17.11.2007
17.11.2007 - 17.11.2007
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Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

2P
2D
2D
1D
1D

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 22,48 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

Pridobivanje angleščine s pomočjo bralnih in pisnih spretnosti v 2. triletju OŠ
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

doc. dr. Mihaela Brumen; 02 2293783; mihaela.brumen@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji angleščine na OŠ.
Cilji:

Učiteljice in učitelji angleščine spoznajo različne možnosti pridobivanja jezikovnih spretnosti
angleščine, s poudarkom razvijanja bralnih in pisnih spretnosti v 2. triletju OŠ; seznanijo se z različnimi
dejavnostmi (didaktične igre) razvijanja bralnih in pisnih spretnosti v 2. triletju OŠ; rešujejo probleme
povezane s kriteriji preverjanja in ocenjevanja pisnih izdelkov v 2. triletju OŠ, učitelji sami pripravijo
opisnike (deskriptorje) za preverjanje pisnih izdelkov v 2. triletju OŠ in jih konceptualno načrtujejo za
svoje delo pri pouku.

Predavatelji in teme:
• Jezikovne spretnosti - razvijanje bralnih in pisnih spretnosti pri tujem jeziku v 2. triletju OŠ - Mihaela Brumen
• Dejavnosti razvijanja bralnih in pisnih spretnosti pri angleščini v 2. triletju OŠ - Nevenka Jesenik
• Preverjanje in ocenjevanje pisnih izdelkov v 2. triletju OŠ - Melita Kukovec
• Praktični prikaz procesa preverjanja in ocenjevanja - Liljana Merc
Pogoji:

6S
2D
6D
2D

Razumevanja angleškega jezika, izkušnje s poučevanjem angleščine v OŠ.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
23.11.2007

Predvideni čas izpeljave
11.1.2008 - 19.1.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 48,92 €
Opombe:

Delovni jezik na seminarju je angleški in slovenski.

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

Angleščina v 2. triletju devetletne osnovne šole
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Berta Kogoj; 05 330 80 73, 05 330 80 60; berta.kogoj@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji angleščine v 2. triletju devetletne OŠ.
Cilji:

Udeleženci pridobivajo in nadgrajujejo znanja s področja specialne didaktike učenja in poučevanja
angleščine za mlajše učence, to je v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Usposabljajo se za
uporabo ustreznih metod in oblik pouka, za preverjanje in ocenjevanje znanja in za kritično refleksijo o
svojem delu.

Predavatelji in teme:
• Koncepti znanja tujega jezika in učni načrt za angleščino v drugem VI obdobju - Berta Kogoj
• Načrtovanje učnega procesa - Berta Kogoj, Tom Majer
• Kako se otroci učijo tujih jezikov - sodobni trendi in tradicija v poučevanju angleščine kot tujega jezika - Sara
Villiers
• Kako se otroci učijo besedišča in branja ter bralnega razumevanja - Sara Villiers
• Razmišljajoči učitelj in reflektivno poučevanje - Sara Villiers
• Preverjanje in ocenjevanje znanja, vrednotenje dosežkov - Tom Majer, Berta Kogoj
Obveznosti:

Udeleženci aktivno sodelujejo pri vseh dejavnostih v programu in drugih dogovorjenih dejavnostih.

Pogoji:

Udeleženci prinesejo s seboj aktualni učni načrt in primer učbeniških gradiv, ki jih uporabljajo pri
pouku.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave

Predvideni čas izpeljave
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Kraj izvedbe

4D
4D
2P
4D
2D
8D

PSD – Posodobitveni programi

15.1.2008

13.3.2008 - 15.3.2008

Zreče

Najvišja dovoljena kotizacija: 51,25 €
Opombe:

Program bo izveden s prepletanjem teoretičnih in praktičnih elementov.

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

Mlajši učenci in učenje tujih jezikov v OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

KATICA PEVEC SEMEC; T: 04 2802917 F:04 2802929; katica.pevec@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji razrednega pouka, ki poučujejo od 1 do 4. razreda, učitelji tujega jezika, ki
poučujejo učence zgodnejše učenje tujih jezikov.
Cilji:

Pomoč izvajalcem pri zavedanju pomena in pasti zgodnejšega učenja tujih jezikov za nadaljnji razvoj
otroka v starosti (6 - 9 let), spoznati didaktično metodične pristope zgodnjega učenja tujih jezikov (brez
učbenikov in knjig), se preizkusiti v izvajanju konkretnih dejavnosti z učenci in drugimi udeleženci
seminarja, podpreti izmenjavo primerov dobre prakse.

Predavatelji in teme:
• Prednosti in pasti zgodnjega učenja tujih jezikov - Katica Pevec Semec
• Didaktično metodični pristopi - Tom Majer
• Motivacija za učenje tujih jezikov - Mojca Leben
• Izvedba aktivnosti z otroki - Mija Selič
• Priprava in analiza hospitacij - Katica Pevec Semec
• Izmenjava dobre prakse - Tom Majer
• Izraz telesa ob glasbi - Mojca Leben
• Načrtovanje dobre prakse - Mija Selič

4D
4D
4V
4H
2R
2D
2V
2D

Obveznosti:

Za drugi del seminarja je obvezna udeležba na prvem delu.

Pogoji:

Lahko se prijavijo tudi učitelji razrednega pouka, pri katerih se izvaja učenje tujega jezika skupaj z
učitelji, ki izvajajo tuji jezik.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.9.2007
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
22.10.2007 - 23.10.2007
28.1.2008 - 29.1.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 38,38 €
Opombe:

Prvi del seminarja se bo izvajal v šoli, med tednom. Drugi del pa v soboto, izven časa pouka. Primeren
tudi za druge jezike razen angleščine, saj gre za enake metodične pristope.

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

Poti do individualizacije pouka angleščine v osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Berta Kogoj; 05 330 80 73, 05 330 80 60; berta.kogoj@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji angleščine v osnovni šoli.
Cilji:

Udeleženci se bodo seznanili z nekaterimi načini ugotavljanja izobraževalnih potreb učencev in
njihovih individualnih značilnosti. Spoznavali bodo različne načine prilagajanja didaktike pouka, tempa,
vsebine in pričakovanj.

Predavatelji in teme:
• Individualne značilnosti učencev in njihov pomen za učenje tujega jezika - Berta Kogoj
• Delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami - Janja Cotič
• Prilagajanje težavnosti pri receptivnih zmožnostih - Majda Lukan, Mateja Breznik
• Prilagajanje težavnosti pri produktivnih zmožnostih - Mateja Breznik, Viljenka Šavli
• Pričakovani dosežki učencev in vrednotenje znanja - Berta Kogoj
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4P
4D
4D
2D
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Obveznosti:

Udeleženci aktivno sodelujejo v vseh dejavnosti na seminarju in pripravijo primere, ki jih vnaprej
sporoči organizator.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.9.2007

Predvideni čas izpeljave
12.10.2007 - 13.10.2007

Kraj izvedbe
Strunjan

Najvišja dovoljena kotizacija: 40,65 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 01. Angleščina (tudi izbirni predmeti)

Principi in praksa pri zgodnjem poučevanju angleščine
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Irena Rozman; tel: (01) 588 75 34, gsm: 031 312 767; irena.rozman@mk-trgovina.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 35

Ciljna skupina: Učitelji angleščine na OŠ.
Cilji:

Razvijanje in dopolnjevanje tehnik sodobnega poučevanja angleščine, ozaveščanje o razvoju in
novostih pri metodologiji poučevanja na zgodnjih stopnjah ter pridobivanje praktičnih idej in znanj, ki jih
učitelj lahko spreminja in prilagaja potrebam v posameznem razredu oziroma skupini (individualizacija
pouka).

Predavatelji in teme:
• Govorne aktivnosti - mag. Tim Ward
• Besedišče - mag. Tim Ward
• Jezikovne spretnosti - mag. Tim Ward
• Razvijanje slovnice - mag. Tim Ward
• Procesno pisanje - dr. Sarah Villers
• Diferenciacija pri pouku - dr. Sarah Villers
• Učenje drugih predmetov skozi angleščino - dr. Sarah Villers
• Projektne naloge in internet - dr. Sarah Villers

2D
2D
2D
2D
2D
2P
2P
2D

Obveznosti:

100% udeležba in aktivno sodelovanje pri delavnicah.

Pogoji:

Profesorji angleščine oziroma razrednega pouka z opravljenim modulom (PF) za pouk angleščine na
zgodnji stopnji ter najmanj 3 in ne več kot 10 let delovnih izkušenj.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
5.10.2007 - 20.11.2007

Kraj izvedbe
Zreče

Najvišja dovoljena kotizacija: 7,50 €
Opombe:

Literaturo (skripta) Univerze v Oxfordu, oddelek za permanentno izobraževanje, dobijo udeleženci ob
začetku.

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

Vrednotenje znanja pri angleščini v osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Berta Kogoj; 05 330 80 73, 05 330 80 60; berta.kogoj@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji angleščine v osnovni šoli.
Cilji:

Udeleženci bodo nadgrajevali svoje znanje o preverjanju in ocenjevanju znanja pri angleščini v
osnovni šoli. Poudarek bo na vrednotenju štirih sporazumevalnih zmožnosti, ki predstavljajo temelj
našega tujejezičnega kurikula in mednarodnih dokumentov (Skupni evropski jezikovni okvir). Osnovna
pozornost bo namenjena znanjem, ki se preverjajo in/oz. ocenjujejo, standardom, nalogam, merilom za
ocenjevanje in načinom sporočanja dosežkov. Teme bodo obdelane z vidikov vrednotenja znanja pri
pouku in zunanjih preverjanj znanja.

Predavatelji in teme:
• Splošno o vrednotenju znanja pri angleščini in o standardih znanja - Karmen Pižorn
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• Bralno razumevanje - Majda Lukan
• Slušno razumevanje - Jelka Čeligoj
• Pisno sporočanje - Barbara Lesničar
• Govorno sporazumevanje - Berta Kogoj, Majda Lukan
• Opisovanje in sporočanje dosežkov učencev - Berta Kogoj

5D
5D
5D
5D
1D

Obveznosti:

Udeleženci sodelujejo pri vseh dejavnostih na seminarju.

Pogoji:

Udeleženci prinesejo na seminar primere svojih nalog in meril za vrednotenje znanja.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.4.2008

Predvideni čas izpeljave
26.8.2008 - 28.8.2008

Kraj izvedbe
Zreče

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,28 €
Opombe:

Program bo izveden s prepletanjem teoretičnih in praktičnih elementov.
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02. Biologija (tudi izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 02. Biologija (tudi izbirni predmeti)

Problemsko zasnovan pouk bioloških vsebin
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01006

Št. točk: 1

Jelka Strgar; +386 1 423 33 88; jelka.strgar@bf.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji bioloških vsebin v osnovnih in srednjih šolah ter laboranti.
Cilji:

Udeleženci se naučijo vključevati elemente eksperimentalnega in terenskega dela v pouk bioloških
vsebin. Seznanijo se s trendi biološkega izobraževanja, ki temelji na problemsko zasnovanem pouku.
Na konkretnih primerih (poskusih in različnih drugih dejavnostih) rešujejo probleme tako iz biološkega
kot tudi didaktičnega področja.

Predavatelji in teme:
• Problemsko zasnovan pouk bioloških vsebin - dr. Jelka Strgar
• Učenje z raziskovanjem - delavnice - dr. Jelka Strgar, Iztok Tomažič, Dušan Vrščaj
• Predstavitev in analiza seminarskih nalog udeležencev - dr. Jelka Strgar
• Elementi terenskega dela - Iztok Tomažič, Dušan Vrščaj
• Evalvacija delavnic in terenskega dela - dr. Jelka Strgar
Obveznosti:

2P
6D
2S
4 TD
2R

Udeleženci med prvim in drugim srečanjem izdelajo seminarsko nalogo.
Rok prijave
5.10.2007
7.3.2008

Št. izpeljav : 2

Predvideni čas izpeljave
13.10.2007 - 20.10.2007
15.3.2008 - 22.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 42,04 €
Opombe:

Literatura: Science Essentials; Handwerker J. Mark in Biology inquiries; Shields Martin.

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

Živali pri pouku biologije in naravoslovja: oskrba, rokovanje, higiena in zakonodaja
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01006

Št. točk: 1

Iztok Tomažič; +386 1 423 33 88; iztok.tomazic@bf.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji bioloških vsebin v osnovni in srednjih šolah ter laboranti.
Cilji:

Udeleženci se naučijo rokovanja in gojitev izbranih tujerodnih in prostoživečih živalskih vrst. Spoznajo
minimalne pogoje za oskrbo teh živali. Pridobijo podatke o veljavni zakonodaji na veterinarskem in
okoljevarstvenem področju. Spoznajo minimalne higienske zahteve pri delu z živalmi. Z učiteljem
praktikom, ki uporablja živali v vzgojno-izobraževalnem procesu, analizirajo težave, s katerimi se
srečujejo ob uporabi živali pri pouku. Udeleženci na konkretnih primerih iz tega področja ugotavljajo
pomanjkljivosti in se jih naučijo odpravljati.

Predavatelji in teme:
• Pogledi strok na definicijo živali - dr. Alenka Dovč, Iztok Tomažič, Mateja Blažič
• Rokovanje z živalmi - Iztok Tomažič
• Zagotavljanje minimalnih pogojev za živali - dr. Alenka Dovč
• Zavarovane živalske vrste in rdeči seznam - Mateja Blažič
• Higiena pri delu z živalmi - Gregor Jereb
• Zoonoze - dr. Alenka Dovč
• Oskrba živali in šolski vivarij - Iztok Tomažič, Alenka Šimnic
• Živali in pedagoški proces - Iztok Tomažič, Alenka Šimnic
• Ugrizi in piki živali - Gregor Jereb
• Etika dela z živalmi - dr. Alenka Dovč, Iztok Tomažič, Mateja Blažič, Alenka Šimnic
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

Udeleženci med prvim in drugim srečanjem izdelajo poročilo.
Rok prijave
21.9.2007

Predvideni čas izpeljave
29.9.2007 - 6.10.2007
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Kraj izvedbe
Ljubljana

1R
2D
2 P,D
2 P,D
1D
1P
2D
3D
1D
1R
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30.11.2007

8.12.2007 - 15.12.2007

Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 32,14 €
Opombe:

Literatura: zakonodaja s področja obravnavane tematike.

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

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri pouku biologije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Vanda Sobočan, Zavod RS za šolstvo, OE Murska sobota; Telefon: 02/53 91 170, Faks: 02/53 91 171;
vanda.sobocan@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji in profesorji biologije v osnovni in srednji šoli.
Cilji:

Cilj usposabljanja je učitelje usposobiti za sestavljanje kvalitetnih nalog za preverjanje in ocenjevanje
znanja na različnih taksonomskih nivojih, pravilno uporabljati vprašalnice in celostno načrtovati
preverjanje in ocenjevanje v sklopu učnih priprav; razlikovati med preverjanjem in ocenjevanjem učnih
vsebin in procesnih znanj po Bloomovi in Marzanovi taksonomiji in izdelati opisnike za preverjanje in
ocenjevanje procesnih znanj in jih uporabljati na primerih.

Predavatelji in teme:
• Problem nalog - Majda Kamenšek Gajšek
• Vprašalnice, taksonomije - Majda Kamenšek Gajšek
• Delo z učenci s posebnimi potrebami - Majda Kamenšek Gajšek
• Sestavljanje nalog na tematski sklop - Majda Kamenšek Gajšek
Obveznosti:

3D
1P
1P
3V

Udeleženci prinesejo na usposabljanje veljavne učne načrte za predmet biologija.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.10.2007
15.10.2007

Predvideni čas izpeljave
18.1.2008 - 18.1.2008
15.2.2008 - 15.2.2008

Kraj izvedbe
Šentjur Osnovna šola Hruševec
Celje Gimnazija Celje - Center

Najvišja dovoljena kotizacija: 13,91 €
Opombe:

Gradiva za delo bodo udeleženci prejeli na seminarju.

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

Rastlinske združbe različnih ekosistemov
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Darinka Gilčvert Berdnik; 03 757 2950; darinkagb@email.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji biologije in naravoslovja v osnovni in srednji šoli.
Cilji:

Spopolnjevanje metod botaničnega terenskega dela, spoznavanje taksonomije rastlin v različnih
življenjskih združbah, spoznavanje indikatorskih rastlin v različnih ekosistemih, uporaba različne
botanične literature, uporaba različnih metod kartiranja različnih ekosistemov, spoznavanje in
prepoznavanje različnih ekosistemov in habitatnih tipov, uporaba različnih določevalnih ključev.

Predavatelji in teme:
• Uporaba botanične literature - Branko Vreš, Andrej Seliškar, Darinka Gilčvert Berdnik
• Uporaba različnih določevalnih ključev - Branko Vreš, Andrej Seliškar, Darinka Gilčvert Berdnik
• Habitatni tipi - Branko Vreš, Andrej Seliškar, Darinka Gilčvert Berdnik
• Indikatorske rastline v različnih ekosistemih - Branko Vreš, Andrej Seliškar, Darinka Gilčvert Berdnik
• Metode terenskega dela - Branko Vreš, Andrej Seliškar, Darinka Gilčvert Berdnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.3.2008

Predvideni čas izpeljave
23.5.2008 - 24.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 90,19 €
115

Kraj izvedbe
Slovenske Konjice

1D
2D
5 TD
4 TD
4 TD
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Opombe:

Udeleženke in udeleženci naj poskrbijo za primerno obleko in obutev za terensko delo, s seboj naj
prinesejo določevalne ključe.

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

Raziskovanje ekosistemov z metodo bioindikacije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Minka Vičar; tel.: 01 2363 146, fax: 01 2363 1500; minka.vicar@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorice in profesorji biologije v gimnaziji in srednjih strokovnih šolah.
Cilji:

Spoznati možnosti uporabe organizmov in življenjskih združb kot kazalcev stanja v ekosistemih in
okolju spoznati najpogostejše metodi bioindikacije kopenskih ekosistemov in ekosistemov celinskih
voda uporaba metod bioindikacije za oceno stanja v kopenskih in ekosistemih in ekosistemih celinskih
vod vrednotenje podatkov.

Predavatelji in teme:
• Doseganje ciljev pouka biologije s terenskim delom - Minka Vičar
• Organizmi kot kazalci stanja in posledic posegov v ekosisteme - Franc Batič, Minka Vičar
• Vplivi na sestavo življenjskih združb - Franc Batič
• Metode bioindikacije v kopenskih ekosistemih - Franc Batič, Minka Vičar
• Vrednotenje rezultatov bioindikacije - Franc Batič
• Metode bioindikacije v ekosistemih celinskih voda - Branka Tavzes, Minka Vičar
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.3.2008

Predvideni čas izpeljave
16.5.2008 - 17.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 49,80 €
Opombe:

Udeleženke in udeleženci naj poskrbijo za ustrezna oblačila in obutev za terensko delo.
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4 TD
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03. Družba
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 03. Družba

Poučevanje in učenje pri predmetu družba
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

doc. dr. Vlasta Hus; 02 2293783; vlasta.hus@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka v drugem triletju osnovne šole.
Cilji:

Seznaniti učitelje s temeljnimi novostmi pri poučevanju in učenju predmeta družba v 4. in 5. razredu
osnovne šole.

Predavatelji in teme:
• Izbrana poglavja iz geografije - Tatjana Resnik Planinc
• Načrtovanje pouka družba - Milena Ivanuš Grmek
• Izbrana poglavja iz zgodovine - Dragan Potočnik
• Sodobne oblike in metode dela pri pouku družba - Vlasta Hus
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
10.2.2008
10.3.2008

Predvideni čas izpeljave
15.3.2008 - 29.3.2008
11.4.2008 - 19.4.2008

6 P,D
6 P,D
4 P,D
8 P,D
Kraj izvedbe
Maribor
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 61,26 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 03. Družba

DRUŽBA - NADALJEVALNI SEMINAR
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

mag. Meta Budnar; 01 23 63 116, 01 23 63 150; meta.budnar@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji 2. triletja OŠ.
Cilji:

Udeleženci se bodo seznanili in izkusili problemsko naravnano učenje in pouk, medpredmetno
zasnovan pouk, problemsko zasnovano vključevanje kroskurikularnih tem v pouk družbe in
vzpodbujanje razvoja kompetenc, poučevanje in spremljanje problemsko naravnanega pouka, uporabo
interaktivne table pri problemsko naravnanem pouku.

Predavatelji in teme:
• Problemsko naravnano učenje (medpredmetne povezave, krokurikularna področja, kompetence) - mag.
Marjeta Zabukovec, mag. Meta Budnar
• Načrtovanje problemsko zasnovanega pouka z upoštevanjem medpredmetnih povezav, kroskurikularnih
področij - mag. Marjeta Zabukovec, mag. Meta Budnar
• Izvajanje problemsko zasnovanega pouka (medpredmetne povezave, razvijanje ključnih kompetenc,
kroskurikularna področja) - mag. Marjeta Zabukovec
• Značilnosti in namen uprabe interaktivne table - Darinka Kos
• Praktično delo z interaktivno tablo, izvajanje učnega procesa - Darinka Kos
Pogoji:

3D
4D
6D
3P
8D

Udeležba na osnovnem seminarju za družbo.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
29.9.2007
29.9.2007

Predvideni čas izpeljave
22.11.2007 - 24.11.2007
28.2.2008 - 1.3.2008

Kraj izvedbe
Radovljica, Ljubljana
Radovljica, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,40 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 03. Družba

DRUŽBA - OSNOVNI SEMINAR
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10

Št. izvajalca: 02001
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Št. točk: 1,5

PSD – Posodobitveni programi

Koordinator:

Meta Budnar; 01 23 63 116, 01 23 63 150; meta.budnar@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji predmeta družba (2. triletje OŠ).
Cilji:

Udeleženci se bodo usposabljali za kakovostno poučevanje družbe. Seminar je osredotočen v aktivno
vseživljenjsko učenje, torej tudi v razvijanje sposobnosti načrtovanja procesa učenja, prilagajanja,
spremljanja in usmerjanja procesa učenja ter evalviranja lastnega učnega procesa in nadaljnje
načrtovanje učenja. Udeleženci bodo izkustveno doživeli in praktično preizkusili ter se urili v aktivnih
metodah dela na terenu in v učilnici ter tako pridobivali znanja o različnih strategijah učenja in
poučevanja ter znanja o tem, kdaj in kako posamezno strategijo uporabiti.

Predavatelji in teme:
• Znanja, ključne kompetence, načrtovanje, vrednotenje - mag. Meta Budnar, mag. Marjeta Zabukovec
• Prostorska orientacija in kartografija - dr. Maja Umek, mag. Marjeta Zabukovec
• Raziskovanje dediščine (etnologija) - dr. Vito Hazlerr, mag. Meta Budnar
• Raziskovanje preteklosti (zgodovina) - Bernarda Gaber
• Življenje v skupnosti, socialne interakcije - mag. Meta Budnar, mag. Marjeta Zabukovec
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
26.9.2007
26.9.2007

Predvideni čas izpeljave
25.10.2007 - 27.10.2007
20.3.2008 - 22.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 66,47 €
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Kraj izvedbe
Radovljica
Radovljica

6D
6 TD
4 TD
4D
4D
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05. Filozofija (v srednji šoli)
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: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Mišo Dačić; 01 23 63 113, 01 23 63 150; miso.dacic@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice/učitelji filozofije na gimnazijah.
Cilji:

Namen programa je seznanjanje učiteljev filozofije z aktualno filozofsko problematiko.

Predavatelji in teme:
• Etika - Branko Klun
• Ontologija - Dean Komel
• Metodika pouka filozofije - Marjan Šimenc
• Didaktika Filozofije - Rudi Kotnik
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

4P
4P
4D
4P

Prijavnice za seminar pošiljajte koordinatorju seminarja na naslov: ZRSŠ, OE Ljubljana, Parmova 33,
1000 Ljubljana.
Rok prijave
25.10.2007

Predvideni čas izpeljave
10.3.2008 - 28.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 31,42 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

PSD – Posodobitveni programi

06. Fizika
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 06. Fizika

Izbrana poglavja iz fizike
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01008

Št. točk: 1,5

prof. dr. Gorazd Planinšič; Telefon: (01) 4766-575, Fax. (01) 2517-281 ; gorazd.planinsic@fmf.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 45

Ciljna skupina: Učitelji in učiteljice fizike na srednjih šolah in gimnazijah.
Cilji:

Cilj programa je utrjevanje in posodabljanje strokovnega znanja na področju fizike ter spoznavanje
novih metod in oblik poučevanj fizike. Namen seminarja je tudi izmenjava mnenj, izkušenj ter idej med
učitelji praktiki in univerzitetnimi učitelji na smeri pedagoška fizika. Osrednja tema tokratnega
programa je energija.

Predavatelji in teme:
• Tema iz zgodovine fizike: energija - Janez Strnad
2P
• Presenečenja v fiziki - Mitja Rosina
2P
• Humor kot začimba pri poučevanju - Miha Kos
2P
• Jedrski reaktor - Matjaž Ravnik
2P
• Fuzija - Milan Čerček
2P
• Energija - rdeča nit skozi naravoslovje - Andrej Lobnik
2P
• Delavnice iz eksperimentalne fizike - Gorazd Planinšič, Jože Pahor, Dušan Ponikvar, Aleš Mohorič, Vitomir
8 ED
Babič
• Delavnica - oblike in metoda aktivnega pouka fizike - Gorazd Planinšič, Aleš Mohorič, Maja Ondračka, Maruša 4 D
Potokar
Obveznosti:

Udeležba na predavanjih in delavnicah.

Pogoji:

Pisna prijava do navedenega roka.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
FMF UL, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 79,76 €
Opombe:

Udeleženci so vabljeni, da ob koncu programa predstavijo svoje seminarske naloge. Točni datumi
srečanj in gradiva bodo na voljo na spletni strani programa: http://www.fiz.uni-lj.si/SSS/.

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 06. Fizika

ZANIMIVA FIZIKA OKOLJA V NOVIH UČNIH NAČRTIH
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

Dr. Barbara Rovšek; 01/5892-217, 031/266-459; fax: 01/5892-233; barbara.rovsek@gmail.com

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji fizike v osnovnih šolah in srednjih strokovnih in poklicnih šolah.
Cilji:

Učitelji bodo spoznali konkretne primere, preko katerih lahko udejanjijo moderen, procesno naravnan
pristop k poučevanju fizike. Cilj je, da spoznanja uporabijo v praksi in poročajo o odzivu in učinkovitosti
novih metod.

Predavatelji in teme:
• PLEZALNA FIZIKA 1 - dr. Mojca Čepič, Lojze Vrankar, Gregor Tarman
• KOLESARSKA FIZIKA 1 - dr. Barbara Rovšek, Suzana Perhavec, Gregor Tarman
• MAVRICA - OPTIČNI POJAVI V NARAVI - dr. Jure Bajc, Nada Razpet, spec., Gregor Tarman
• MEHURČKI - dr. Primož Ziherl, dr. Jure Bajc, Gregor Tarman
• SUPERPREVODNOST ZA ZAČETNIKE 1 - dr. Gorazd Planinšič, dr. Mojca Čepič, Nada Razpet, spec.,
Gregor Tarman
• TRANSPORTNI POJAVI 1 - NAVEZOVANJE NA OBRAVNAVO TOKOV PRI NARAVOSLOVJU - dr.
Bojan Golli, Lojze Vrankar, dr. Barbara Rovšek, Gregor Tarman
• MOČ ČLOVEKA - prof.dr. Marjan Hribar, dr. Jure Bajc, Suzana Perhavec, Gregor Tarman
• TOPLA GREDA IN DRUGI MODERNI FIZIKALNI PROBLEMI - prof.dr. Marjan Hribar, dr. Jure Bajc,
Suzana Perhavec, Gregor Tarman
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3 P,LV,D
3 P,D
3 P,LV,D
3 P,LV,D
3 P,LV,D
3 P,LV,D
3 P,LV,D
3 P,LV,D

PSD – Posodobitveni programi

Obveznosti:

Prisotnost na predavanjih in vajah; uporaba predstavljenih vsebin in didaktičnih pristopov v razredu,
analiza nastopa in rezultatov v pisni obliki.

Pogoji:

Učitelji fizike in naravoslovja v osnovnih šolah in srednjih strokovnih šolah.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 77,58 €
Opombe:

Pri izvedbi vseh predavanj in delavnic oziroma laboratorijskih vaj bo prisoten tehnični sodelavec,
laborant Gregor Tarman.

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 06. Fizika

Prenovljeni učni načrt fizike v 8. razredu OŠ - strokovna in didaktična izhodišča
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

izr. prof. dr. Ivan Gerlič; 02 2293783; ivan.gerlic@uni-mb.si

Št. ur: 32 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji fizike v 8. razredu 9-letne OŠ.
Cilji:

Učitelje fizike spoznati z novostmi prenovljenega učnega načrta fizike v 8. razredu osnovne šole v
smislu strokovnih, didaktičnih in eksperimentalnih robnih pogojev izvedbe.

Predavatelji in teme:
• Didaktični vidiki prenove učnega načrta fizike v 8. razredu OŠ - Ivan Gerlič
• Izbrane vsebine prenovljenega učnega načrta FI (splošna znanja in posebna znanja) - Zlatko Bradač
• Eksperimentalni pouk prenovljenih učnih enot - Robert Repnik
• Izbirne vsebine prenovljenega programa fizike v 8. razredu OŠ - Samo Kralj, Nataša Vaupotič, Marko Marhl
• IKT pri pouku prenovljenega programa fizike v 8. razredu OŠ - Ivan Gerlič, Robert Repnik
Obveznosti:

5P
5P
10 ED
6P
6 ED

Eksperimentalni praktikum s seminarsko nalogo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
11.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 22.2.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 81,21 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 06. Fizika

Prenovljeni učni načrt fizike v 9. razredu OŠ - strokovna in didaktična izhodišča
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 2

izr. prof. dr. Ivan Gerlič; 02 2293783; ivan.gerlic@uni-mb.si

Št. ur: 32 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji fizike v 8. razredu 9-letne OŠ.
Cilji:

Učitelje fizike spoznati z novostmi prenovljenega učnega načrta fizike v 9. razredu osnovne šole v
smislu strokovnih, didaktičnih in eksperimentalnih robnih pogojev izvedbe.

Predavatelji in teme:
• Didaktični vidiki prenove učnega načrta fizike v 9. razredu OŠ - Ivan Gerlič
• Izbrane vsebine prenovljenega učnega načrta FI (splošna znanja in posebna znanja) - Zlatko Bradač
• Eksperimentalni pouk prenovljenih učnih enot - Robert Repnik
• Izbirne vsebine prenovljenega programa fizike v 9. razredu OŠ - Samo Kralj, Nataša Vaupotič, Marko Marhl
• IKT pri pouku prenovljenega programa fizike v 9. razredu OŠ - Ivan Gerlič, Robert Repnik
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Eksperimentalni praktikum s seminarsko nalogo.
Rok prijave
4.1.2008

Predvideni čas izpeljave
29.2.2008 - 14.3.2008
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Kraj izvedbe
Maribor

5P
5P
10 ED
6P
6 ED

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 81,21 €
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08. Geografija (tudi izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

Prepoznajmo prsti okoli nas
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01019

Št. točk: 1,5

red. prof. dr. Ana Vovk Korže; 02 2293783; ana.vovk@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji geografije, biologije, kemije, fizike, okoljske vzgoje in drugi.
Cilji:

Spoznavanje prsti je vse bolj pomembno zato, ker ta rodovitna sestavina okolja nima le proizvodne
funkcije hrane, ampak vse bolj ekološko funkcijo razgradnje snovi, reciklaže in puferno sposobnost.
Poznavanje prsti je pomembno tudi zaradi globalnih podnebnih sprememb, saj neposredno vplivajo na
možnost uspevanja kulturnih rastlin. S sem. želimo predstaviti slušateljem novejše pristope
spoznavanja prsti, saj temeljijo na enostavni opremi in na logičnem razumevanju povezav v pokrajini.
Da bi razvili odgovornost do prsti kot žive sestavine pokrajine želimo pokazati tudi motivacijske
pristope.

Predavatelji in teme:
• Prsti okoli nas - Ana Vovk Korže, Blaž Repe
• Postopki spoznavanja prsti na terenu - Ana Vovk Korže, Klemen Prah
• Analiza podatkov iz terena in njihova interpretacija - Ana Vovk Korže, Maja Zupančič Justin
• Celostno razumevanje prsti za potrebe izobraževanja - Ana Vovk Korže
• Raziskava: analiza in interpretacija izbrane prsti - Ana Vovk Korže, Blaž Repe, Klemen Prah, Maja Zupančič
Justin
Obveznosti:

Raziskava: Analiza in interpretacija izbrane prsti.

Pogoji:

Osnovna terenska oprema.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
12.10.2007 - 26.10.2007

2P
5 TD
5 LV
5S
7V

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 74,60 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

Človek in Zemlja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Igor Lipovšek; 2363138; igor.lipovsek@zrss.si

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji geografije v OŠ in SŠ ter učitelji izbirnega predmeta.
Cilji:

Učitelji spoznajo nove didaktične pristope, s katerimi razbremenijo sebe in aktivirajo učence, naredijo
nabor učinkovitih raziskovalnih nalog za uresničevanje ciljev izbirnega predmeta, preskusijo
interpretativno vrednost statističnih podatkov, izdelajo potek učne ure z uporabo multimedijske
sekvence, napravijo izpeljavo učne ure z uporabo kvizov in podobnih ugankarskih pristopov, spoznajo
za šolo primerne geografske raziskovalne naloge in dejavnosti in jih preskusijo v delavnici.

Predavatelji in teme:
• Fizičnogeografsko raziskovanje pri pouku geografije - Karmen Cunder
• Družbenogeografsko raziskovanje pri pouku geografije - Nevenka Cigler
• Interpretacija statističnih rezultatov pri pouku geografije - Igor Lipovšek
• Pouk geografije z uporabo multimedijske sekvence - Igor Lipovšek
• Izvedba terenskega dela - Dr. Anton Polšak
• Analiza terenskega dela na seminarju in predstavitev lastnih primerov pouka v pokrajini - Dr. Anton Polšak
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Izdelava lastnega didaktičnega pristopa in njegova predstavitev udeležencem na spletu.
Rok prijave
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
18.10.2007 - 10.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 36,51 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

4D
4D
2D
2D
8 TD
4R

PSD – Posodobitveni programi

Opombe:

Literatura: Brinovec, Kako poučevati geografijo.

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 08. Geografija (tudi izbirni predmeti)

Delo z učbenikom kot oblika poenostavitve pouka geografije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Igor Lipovšek; 2363138; igor.lipovsek@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji in profesorji geografije ter družboslovja.
Cilji:

Izmenjajva izkušenj z uporabo učbenikov, spoznavanje načinov napraviti učence aktivnejše z uporabo
učbenikov tako pri pouku kot pri domačem delu, v delavnici samostojno napravili dva do tri primere
izvedbe pouka z učbenikom, v delavnici izdelati tri vzorce motivacije učencev/dijakov z učbenikom, v
delavnici izdelati vzorec za pisno in vzorec za ustno ocenjevanje učencev/dijakov.

Predavatelji in teme:
• Motiviranje učencev z učbenikom - Karmen Cunder
• Domače naloge in učbenik - Karmen Cunder
• Delo z učbenikom pri osvajanju nove učne snovi - Nevenka Cigler
• Preverjanje znanja ob učbeniku - Igor Lipovšek
• Ocenjevanje znanja s pomočjo učbenika - Igor Lipovšek
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.11.2007

Predvideni čas izpeljave
19.1.2008 - 19.1.2008

1D
2D
2D
1D
2D
Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 11,23 €
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: 14
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Igor Lipovšek; 2363138; igor.lipovsek@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji in profesorji geografije ter družboslovja, družbe, naravoslovja in tehnike.
Cilji:

Usposobiti učitelje za suvereno izvajanje naravnogeografskih eksperimentov in simulacij. V delavnicah
pripraviti primere eksperimentov, ki jih lahko načrtujejo, izpeljejo in interpretirajo učenci.

Predavatelji in teme:
• Simulacije pri pouku geografije - Karmen Cunder
• Izbrani eksperimenti pri pouku geografije - Vinko Udir
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.1.2008

4D
12 D

Predvideni čas izpeljave
28.3.2008 - 18.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 23,24 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana
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09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Glasbeni čas v igri in slikovnem zapisu
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 1

mag. Bogdana Borota, viš. pred.; 05 66 31 266, fax 05 66 31 268; bogdana.borota@pef.upr.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka, učitelji glasbenih pripravnic in nauka o glasbi na glasbenih šolah, svetovalci
Zavoda RS za šolstvo za področje glasbene vzgoje.
Cilji:

Slušatelji seminarja bodo spoznali in preizkušali možnosti uporabe didaktičnega računalniškega
programa Glasbeni čas v igri in slikovnem zapisu, ki podpira procese učenja in poučevanja glasbe v
prvem triletju osnovne šole. Spoznali bodo načine integracije sodobne tehnologije z drugimi
didaktičnimi sredstvi. Spoznali bodo načrtovanje in izvajanje sodobnih oblik učenja kot sta
samoregulacijsko in sodelovalno učenje. Z namenom doseganja skupnih ciljev pri ustvarjanju glasbe
bodo preizkušali možnosti sodelovanja v virtualni skupnosti.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev udeležencev in vsebine seminarja - mag. Bogdana Borota
• Vloga sodobne tehnologije pri doseganju ciljev glasbene vzgoje v prvem triletju osnovne šole - mag. Bogdana
Borota, Tine Mezgec, mag. Bogdana Borota
• Glasbeni čas v igri in slikovnem zapisu (predstavitev didaktičnega programa) - mag. Bogdana Borota, Marija
Pisk, Tine Mezgec
• Konkretni primeri integracije računalniškega programa v pouk glasbene vzgoje - mag. Bogdana Borota,
Marija Pisk, Tine Mezgec
• Sodelovalno učenje in virtualna skupnost - mag. Bogdana Borota, Marija Pisk, Tine Mezgec
• Predstavitev rezultatov in ustvarjalnih dosežkov udeležencev seminarja - mag. Bogdana Borota, Marija Pisk
• Refleksija in evalvacija seminarja - mag. Bogdana Borota

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

Obveznosti:

Aktivno sodelovanje na seminarju. Zaželjena je povratna informacija o uvajanju didaktičnega programa
Glasbeni čas v igri in slikovnem zapisu v pouk glasbe.

Pogoji:

Udeleženci seminarja ne potrebujejo posebnega znanja pri delu z računalnikom.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.10.2007
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.11.2007
1.3.2008 - 31.3.2008

Kraj izvedbe
Koper
Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 33,61 €
Opombe:

Zaželjeno je, da udeleženci seminarja prinesejo s seboj, zaradi konkretnih primerov integracije, delovni
zvezek B. Oblak, Glasbena slikanica 3.

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

Slog v glasbi
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji glasbe in umetnostne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah, učitelji praktičnih (instrumentov in
petja) in teoretičnih predmetov na nižjih in srednjih glasbenih šolah.
Cilji:

Udeleženci osvojijo nova muzikološka spoznanja o pomembnosti slogovnem razvoju v zgodovini
glasbe, udeleženci spoznajo osnovne značilnosti posameznih zgodovinskih obdobij in tudi slogov,
spodbujanje transferja znanja (npr. med poukom slovenskega jezika in likovne umetnosti in glasbo).

Predavatelji in teme:
• Romantika v glasbi - Matjaž Barbo
• Zamudništvo v slovenski glasbi - Aleš Nagode
• Slogovne delitve v glasbi 20. in 21. stoletja - Gregor Pompe
• Vprašanje sloga v zgodovini starejše svetovne glasbe - Katarina Bogunović Hočevar
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4P
4P
4 P,V
4 P,V
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Obveznosti:

Obvezna udeležba na predavanjih oz. vajah.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
25.10.2007

Predvideni čas izpeljave
17.11.2007 - 24.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 27,14 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

SODOBNE STRATEGIJE GLASBENEGA POUČEVANJA IN UČENJA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

Doc. dr. Barbara Sicherl-Kafol; 01/5892-288; fax: 01/5892-233; barbara.kafol@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelj/ice, učitelj/ice, profesor/ice glasbe v splošnem in glasbenem šolstvu.
Cilji:

Uporaba in kritična refleksija sodobnih strategij glasbenega poučevanja in učenja na področju
glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja ob primerih slovenskega ljudskega izročila izbranih
pesmi in plesov v priredbah za Orffova glasbila.

Predavatelji in teme:
• GLASBENO POUČEVANJE IN UČENJE NA PODROČJU IZVAJANJA, POSLUŠANJA, USTVARJANJA - dr.
Barbara Sicherl-Kafol
• SLOVENSKE LJUDSKE PESMI IN PLESI - Adriana Gaberščik
• PRIREDBE SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI ZA ORFFOVA GLASBILA - Konstanca Zalar
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.1.2008
15.4.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 31.3.2008
1.5.2008 - 31.5.2008

8 P,D
8D
8D

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 34,60 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Klavir
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0,5

izr. prof. dr. Renata Neuvirt, spec.; 02 2293783; renata.neuvirt@uni-mb.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji glasbe.
Cilji:

Seznaniti kandidate s pedagoško-didaktičnimi zadevami sodobnega časa, z osnovno sodobno
klavirsko literaturo in prenašanje le-tega v lastno pedagoško in glasbeno prakso.

Predavatelji in teme:
• Klavirska literatura po letu 1945 - Renata Neuvirt
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
23.11.2007

8P

Predvideni čas izpeljave
25.1.2008 - 26.1.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 14,83 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Mikrotonalna glasba
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0,5

red. prof. mag. Tomaž Svete; 02 2293783; tomaz.svete@uni-mb.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30
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Ciljna skupina: Profesorji glasbe.
Cilji:

Seznaniti profesorje glasbe z eno od številnih kompozicijskih tehnik in praks v sodobni glasbi in
prenašanje le-te v lastno pedagoško in glasbeno prakso.

Predavatelji in teme:
• Teoretični del, predavanja o mikrotonalni glasbi - Tomaž Svete
• Praktični del, uvajanje v prakso mikrotonalne glasbe - Tomaž Svete
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.4.2008

Predvideni čas izpeljave
16.5.2008 - 17.5.2008

4P
4V
Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,11 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Sodobna slovenska glasba za flavto
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0,5

red. prof. dr. Cveto Kobal; 02 2293783; cveto.kobal@uni-mb.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji - učitelji flavte na GŠ in SGŠ.
Cilji:

Seznaniti učitelje s sodobno slovensko glasbo za flavto (za solo glasbilo in komorne skupine s flavto)
ter prenašanje teh izkušenj v lastno pedagoško in glasbeno prakso.

Predavatelji in teme:
• Predavanja o skladateljih in skladbah - Cveto Kobal
• Delo z udeleženci v obliki mojstrskega tečaja - Cveto Kobal
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
26.10.2007

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 24.11.2007

4P
4V
Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 27,51 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Sodobni pristopi h glasbeni vzgoji - drugo triletje osnovne šole
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Albinca Pesek; 02 2293783; albinca.pesek@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji oz. profesorji razrednega pouka v drugem triletju osnovnih šol.
Cilji:

Prikaz osvajanja glasbenih dejavnosti kot so petje, igra na glasbila, gibanje ob glasbi in poslušanje
glasbe s pomočjo multimedije; spodbujanje osvajanja glasbenih elementov, njihova analiza in ponovno
ustvarjalno združevanje na nov način; izvajanje pesmi ob ostinatnih vzorcih in ustvarjanje novih
ostinatnih vzorcev za spremljavo petja; predstavitev poti do glasbe s pomočjo gibanja ob glasbi in
ustvarjalni gib; priprava na pouk s pomočjo multimedije.

Predavatelji in teme:
• Glasbene dejavnosti in multimedija - Albinca Pesek
• Petje in spremljanje petja z enostavnimi ritmično-metodičnimi vzorci - Inge Breznik
• Z gibom do glasbene umetnosti - Jasna Knez
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

Izdelava seminarske naloge.
Rok prijave
25.9.2007
25.9.2007

Predvideni čas izpeljave
20.10.2007 - 26.10.2007
20.10.2007 - 26.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,90 €
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Kraj izvedbe
Bovec
Ribnica na Dolenjskem

8D
4D
4D
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PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Sodobni pristopi h glasbeni vzgoji - tretje triletje osnovne šole
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Albinca Pesek; 02 2293783; albinca.pesek@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji oz. profesorji glasbe v drugem in tretjem triletju osnovnih šol.
Cilji:

Prikaz osvajanja glasbenih dejavnosti kot so petje, igra na glasbila, gibanje ob glasbi in poslušanje
glasbe s pomočjo multimedije; spodbujanje osvajanja glasbenih elementov, njihova analiza in ponovno
ustvarjalno združevanje na nov način; izvajanje pesmi od ostinatnih vzorcih in ustvarjanje novih
ostinatnih vzorcev za spremljavo petja; predstavitev poti do glasbe s pomočjo gibanja ob glasbi in
ustvarjalni gib; priprava na pouk s pomočjo multimedije.

Predavatelji in teme:
• Glasbene dejavnosti in multimedija - Albinca Pesek
• Izvajanje kanonov in ljudske glasbe ob ostinatnih ritmično-melodičnih vzorcih - Inge Breznik
• Z gibom do glasbene umetnosti - Jasna Knez
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
10.1.2008
10.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.2.2008 - 9.2.2008
1.2.2008 - 9.2.2008

8D
4D
4D

Kraj izvedbe
Koper
Murska Sobota

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,90 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Sodobni pristopi h glasbeni vzgoji - v prvem triletju osnovne šole
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Albinca Pesek; 02 2293783; albinca.pesek@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji oz. profesorji razrednega pouka v prvem triletju osnovnih šol.
Cilji:

Prikaz osvajanja glasbenih dejavnosti kot so petje, igra na glasbila, gibanje ob glasbi in poslušanje
glasbe s pomočjo multimedije; spodbujanje osvajanja glasbenih elementov, njihova analiza in ponovno
ustvarjalno združevanje na nov način; izvajanje pesmi od ostinatnih vzorcih in ustvarjanje novih
ostinatnih vzorcev za spremljavo petja; predstavitev poti do glasbe s pomočjo gibanja ob glasbi in
ustvarjalni gib; priprava na pouk s pomočjo multimedije.

Predavatelji in teme:
• Glasbene dejavnosti in multimedija - Albinca Pesek
• Petje in spremljanje petja z enostavnimi ritmično-melodičnimi vzorci - Inge Breznik
• Z gibom do glasbene umetnosti - Jasna Knez
Obveznosti:

8D
4D
4D

Izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
20.9.2007
20.9.2007

Predvideni čas izpeljave
10.10.2007 - 20.10.2007
10.10.2007 - 20.10.2007

Kraj izvedbe
Bovec
Ribnica na Dolenjskem

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,90 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Zborovsko dirigiranje
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

red. prof. spec. Jože Fürst; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

128

Št. točk: 0,5
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Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji glasbe osnovnih in srednjih šol.
Cilji:

Dirigentska priprava zborovskih skladb sodobne glasbe.

Predavatelji in teme:
• Analiza in izvajalska praksa skladb - Jože Fürst
• Tehnika dirigiranja - Jože Fürst
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.10.2007

4P
4V

Predvideni čas izpeljave
16.11.2007 - 24.11.2007

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,11 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

GLASBENA VZGOJA - ZAČIMBA ŽIVLJENJA V 1. IN 2. TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

mag. Milka Ajtnik; 02 320 80 70; milka.ajtnik@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice, učitelji, vzgojiteljice, ki poučujejo glasbeno vzgojo.
Cilji:

Cilj programa je spoznati novosti s področja posodobitev glasbene vzgoje, znati uporabljati sodobne
modele poučevanja in učenja glasbe v povezavi s poliestetsko komunikacijo, združevati glasbene
aktivnosti z drugimi področji umetnosti z medpredmetenim pristopom, raziskati možnosti vključevanja
kompetenc kot kombinacijo znanj, spretnosti in odnosov.

Predavatelji in teme:
• Glasbena vzgoja - začimba življenja v šoli - Lenka Pospisilova, Mateja Käfer
• Glasbene radosti - Barbara Sicherl-Kafol
• Posodobitve glasbene vzgoje z upoštevanjem ključnih kompetenc - Milka Ajtnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.9.2007

Predvideni čas izpeljave
27.9.2007 - 28.9.2007

12 D,V
4 P,ED
8 P,D,S

Kraj izvedbe
Rogaška Slatina, 2. del: 5.11.07

Najvišja dovoljena kotizacija: 74,26 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo lahka oblačila. Program bo izpeljan v dveh delih.

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

GLASBENA VZGOJA IN SODOBNI MODELI POUČEVANJA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Milka Ajtnik; 02 320 80 70; milka.ajtnik@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci, ki poučujejo glasbeno vzgojo od 5. do 9. razreda devetletne osnovne šole. Velja za
glasbene izbirne predmete v OŠ in za glasbene predmete v srednjih šolah.
Cilji:

Strokovni delavci bodo spoznali novosti in razumeli predlagane posodobitve glasbene vzgoje,
uporabljali sodobne metode in oblike vključevanja novih gradiv za petje, igranje inštrumentov, gib,
improvizacijo in dramo v vzgojno izobraževalno delo, raziskovali možnosti vključevanja izbranih
ključnih kompetenc v pouk glasbene vzgoje.

Predavatelji in teme:
• Glasba v poliestetski komunikaciji - dr. Barbara Sicherl-Kafol
• Interakcija glasbenega izvajanja in ustvarjanja - Lenka Pospisilova, Mateja Käfer - prevajanje
Št. izpeljav : 1

Rok prijave

Predvideni čas izpeljave
129

Kraj izvedbe

4 P,D
12 D,ED,V
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21.9.2007

29.9.2007 - 30.9.2007

Rogaška Slatina

Najvišja dovoljena kotizacija: 60,73 €
Opombe:

Udeležencem predlagamo lahka oblačila.

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

GLASBENI FORUM
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Milka Ajtnik; 02 320 80 70; milka.ajtnik@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci, ki poučujejo glasbene predmete v osnovnih, srednjih šolah in glasbenih šolah.
Cilji:

Cilji Glasbenega foruma so spoznati udeležence s predlogi posodobitev učnih načrtov, predstaviti
možnosti in trende izobraževanja v Evropski skupnosti, spodbuditi vključevanje v inovacijske projekte
po zgledu projekta meNet (Music Education Net), uporabiti sodobne strategije glasbenega poučevanja
v interakciji izvajanja, poslušanja in ustvarjanja.

Predavatelji in teme:
• Sodobni glasbeni trendi v evropski glasbeni vzgoji - dr. Franz Niermann, Dunaj, Prevajanje
• MeNet: A European Network for Communication and Knowledge Management in the Field of Music
Education - dr. Izolde Malmberg, Dunaj, Prevajanje
• Slovenske izobraževalne ustanove v MeNet - dr. Branka Rotar Pance
• Glasba v kontekstu medpredmetnih povezav - dr. Barbara Sicherl-Kafol
• Glasbeni čas v igri in v slikovnem zapisu - mag. Bogdana Borota
• Referenčni okvir digitalne pismenosti za poučevanje glasbe - dr. Leon Stefanija, Alenka Kovačič
• Uresničevanje posodobitev učnega načrta v osnovni in v srednji šoli - Čas za izvedbene predloge
posodobitev UN, mag. Ružica Ambruš-Kiš, Zagreb
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
23.9.2007

Predvideni čas izpeljave
4.10.2007 - 5.10.2007

4 P,D,V
4 P,D,V
1P
1P
1P
1D
4 P,N

Kraj izvedbe
Rogaška Slatina

Najvišja dovoljena kotizacija: 58,40 €
Opombe:

Vabimo vas, da prijavite svojo aktivno udeležbo koordinatorju na e-naslov.

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

Mala zborovska šola
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

dr. Dragica Žvar; 03-490-79-35; dragica.zvar@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 120

Ciljna skupina: Glasbeni pedagogi, vzgojiteljice in razredne učiteljice, ki vodijo eno in dvoglasne otroške pevske zbore
v VVZ, OŠ in GŠ.
Cilji:

Cilji programa so razvijanje in poglabljanje vokalne tehnike, poglabljanje dirigentske tehnike,
spoznavanje stilne interpretacije, spoznavanje nove zborovske literature, didaktika zborovskega petja.

Predavatelji in teme:
• Pevski mozaik - Karmina Šilec
• Vokalna tehnika - mag. Matjaž Stopinšek
• Tehnika dirigiranja - Damijan Močnik
• Interpretacija in nova zborovska literatura, didaktika zborovskega petja - Damijan Močnik
• Didaktika zborovskega petja - dr. Dragica Žvar
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
16.11.2007 - 17.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,53 €
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Kraj izvedbe
Rogaška Slatina

4D
4D
2D
2D
4D
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PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Pika poka pod goro
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

dr. Dragica Žvar; 03-490-79-35; dragica.zvar@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Glasbeni pedagogi, razredne učiteljice, vzgojiteljice, mentorji folklornih skupin v OŠ in SŠ.
Cilji:

Osvajanje novih ljudskih plesov, vokalna tehnika, ljudsko izročilo.

Predavatelji in teme:
• Slovenski ljudski plesi - Marta Pelko
• Slovenski ljudski plesi - Marjan Huks
• Slovensko ljudsko izročilo - dr. Albinca Pesek
• Slovenska ljudska pesem - dr. Dragica Žvar
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.10.2007

4D
4D
4D
4D

Predvideni čas izpeljave
30.11.2007 - 1.12.2007

Kraj izvedbe
Rogaška Slatina

Najvišja dovoljena kotizacija: 56,20 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 09. Glasba in glasbena vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Poslušanje glasbe 1
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Marija Lesjak Reichenberg; 01 3005 172, 01 3005 199; marija.lesjak-reichenberg@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji in učitelji v prvem triletju, učitelji v drugem in tretjem triletju.
Cilji:

Naučiti se poslušati glasbo in naučiti se kako učiti poslušanje glasbe, da jo bodo učenci zares slišali;
iskanje možnosti za ustvarjalno posredovanje povratnih informacij o glasbenih doživetjih in zvočnih
vtisih; seznanitev učiteljev z možnostmi medpredmetnega povezovanja glasbenih vsebin z drugimi
predmeti.

Predavatelji in teme:
• Osnove slišanja in poslušanja - Mitja Reichenberg
• Glasbeni primeri, poslušanje in ustvarjanje - Mitja Reichenberg
• Ples, ki z glasbo slike riše - Marija Lesjak Reichenberg
• Iz glasbe v obliko in nazaj - Mitja Reichenberg
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
18.3.2008

Predvideni čas izpeljave
17.4.2008 - 18.4.2008

4P
4D
4D
4D
Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,69 €
Opombe:

Priporočena literatura: Reichenberg, M. (2005). Glasbeni kažipot 1-3. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.
Reichenberg, M. (2006). Mali glasbeni kažipot. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.

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

Poslušanje glasbe 2
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Marija Lesjak Reichenberg; 01 3005 172, 01 3005 199; marija.lesjak-reichenberg@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji in učitelji v prvem triletju, učitelji v drugem in tretjem triletju.
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Cilji:

Razumevanje glasbe kot zvočnega pojava in njegovo povezovanje s telesom, gibom, podobo in
didaktično igro; ustvarjanje pripovedi o glasbi in z glasbo, uvajanje zgodbe v glasbo; prepoznavanje in
spoznavanje zvokov, glasbil in glasbenih elementov; prepoznavanje glasbene pripovedi preko
glasbeno-kompozicijskih elementov; prepoznavanje odzivov telesa na glasbo, odpiranje telesno-gibne
senzibilnosti in spoznavanje glasbenih vzorcev; pomoč pri oblikovanju osnovnih koreografskih
elementov; razumevanje glasbe kot nevidne umetnosti, ki pušča sledi v vidnem svetu.

Predavatelji in teme:
• Pripoved o glasbi in glasbena pripoved - Mitja Reichenberg
• Z didaktičnimi igrami v svet glasbe - Bojana Kralj
• Komunikacija z glasbo preko giba in telesa - Irena Tomažin
• Glasba kot zvočni pojav namišljenega prostora - Mitja Reichenberg
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
8.4.2008

Predvideni čas izpeljave
8.5.2008 - 9.5.2008

4 P,D
4 P,D
4 P,D
4 P,D
Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,71 €
Opombe:

Priporočena literatura: Reichenberg, M. (2005). Glasbeni kažipot 1-3. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.
Reichenberg, M. (2006). Mali glasbeni kažipot. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.

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: 22
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

dr. Dragica Žvar; 03-490-79-35; dragica.zvar@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 120

Ciljna skupina: Glasbeni pedagogi, ki vodijo dvo in tri glasne otroške pevske zbore v OŠ in GŠ ter srednješolske
zbore.
Cilji:

Cilji programa so razvijanje in poglabljanje vokalne tehnike, poglabljanje dirigentske tehnike,
spoznavanje stilne interpretacije, spoznavanje nove zborovske literature, didaktika zborovskega petja.

Predavatelji in teme:
• Pevski mozaik - Karmina Šilec
• Vokalna tehnika - mag. Matjaž Stopinšek
• Tehnika dirigiranja - Damijan Močnik
• Nova zborovska literatura - Damijan Močnik
• Didaktika zborovskega petja - dr. Dragica Žvar
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.10.2007

4D
4D
2D
2D
4D

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 24.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,53 €
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Kraj izvedbe
Rogaška Slatina
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12. Informatika
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Izbrana poglavja iz informatike
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01008

Št. točk: 1,5

mag. Matija Lokar; tel.: 01 4766-673, fax: 01 2517-281; matija.lokar@fmf.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji informatike v srednji šoli.
Cilji:

Osvežitev in posodobitev znanja iz informatike.

Predavatelji in teme:
• Novosti na področju poučevanja programskih jezikov - prof. dr. Jernej Kozak, mag. Matija Lokar
• Orodja za sodelovalno učenje (Wiki, Moodle, ...) - prof. dr. Tomaž Pisanski, dr. Matjaž Zaveršnik
• Novi operacijski sistemi, uporabniški programi, ... - prof. dr. Vladimir Batagelj
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 1.6.2008

8P
8P
8P

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 52,50 €
Opombe:

Točen čas izpeljave in dodatne informacije bodo navedene na spletnih straneh http://www.fmf.uni-lj.si
v ustrezni rubriki.

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

Izbrana poglavja iz informatike - delavnice
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01008

Št. točk: 1,5

mag. Matija Lokar; tel.: 01 4766-673, fax: 01 2517-281; matija.lokar@fmf.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji informatike v srednji šoli.
Cilji:

Praktično delo na novostih obravnavanih v sklopu programa Izbrana poglavja iz informatike.

Predavatelji in teme:
• Novosti na področju poučevanja programskih jezikov - prof. dr. Jernej Kozak, mag. Matija Lokar
• Orodja za sodelovalno učenje (Wiki, Moodle, ...) - prof. dr. Tomaž Pisanski, dr. Matjaž Zaveršnik
• Novi operacijski sistemi, uporabniški programi, ... - prof. dr. Vladimir Batagelj
Pogoji:

8D
8D
8D

Vključenost v program Izbrana poglavja iz informatike.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 1.6.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 52,50 €
Opombe:

Točen čas izpeljave in dodatne informacije bodo navedene na spletnih straneh http://www.fmf.uni-lj.si
v ustrezni rubriki.

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

Didaktične metode poučevanja računalništva in informatike
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Ivan Gerlič; 02 2293783; ivan.gerlic@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol.
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Cilji:

Učitelje usposobiti za aktivno uporabo specifičnih učnih metod poučevanja računalništva in
informatike, in sicer: metode razgovora, metode razlage, metode demonstracije, metode dela s
tekstom, metode pisnih in grafilnih del in metode praktičnih del (vodeno in samostojno).

Predavatelji in teme:
• Didaktični vidiki pouka računalništva in informatike - Ivan Gerlič
• Metode razgovora, razlage in demonstracije pri poučevanju računalništva in informatike - Ivan Gerlič, Tomaž
Bratina
• Metoda dela s tekstom in metoda pisnih in grafičnih del pri poučevanju računalništva in informatike - Ivan
Gerlič, Tomaž Bratina
• Metoda praktičnih del pri poučevanju računalništva in informatike - Ivan Gerlič, Tomaž Bratina
Obveznosti:

Seminarska vaja.

Pogoji:

Učitelji osnovne in srednje šole z osnovnim znanjem uporabe računalnika.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
7.3.2008

Predvideni čas izpeljave
4.4.2008 - 18.4.2008

4P
4P
4P
4P

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 81,22 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Zgodnje uvajanje otrok v računalništvo
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Ivan Gerlič; 02 2293783; ivan.gerlic@uni-mb.si

Št. ur: 20 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji 1. in 2. triletja osnovnih šol.
Cilji:

Učitelje usposobiti za aktivno vodenje fakultativnega predmeta računalništva v 1. in/ali 2. triletju
osnovnih šol, ter interesnih dejavnosti računalništva primernih za zgodnje uvajanje učencev v
računalništvo.

Predavatelji in teme:
• Didaktični vidiki zgodnjega uvajanja v računalništvo - Ivan Gerlič
• Računalnik in njegovo delovanje (strokovna in didaktična obravnava) - Marjan Krašna, Tomaž Bratina
• Grafična predstavitev informacij-moja prva slikanica (strokovna in didaktične obdelava) - Marjan Krašna
• Urejanje besedil - moja prva knjiga (strokovna in didaktična obdelava) - Tomaž Bratina
• Prvi koraki v programiranje (strokovna in didaktična obdelava) - Ivan Gerlič, Tomaž Bratina
Obveznosti:

4P
4 ED
4 ED
4 ED
4 ED

Seminarska vaja.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
7.12.2007

Predvideni čas izpeljave
18.1.2008 - 26.1.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 84,84 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Delo s podatki
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Rado Wechtersbach; 01/30-05-145; radoslav.wechtersbach@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji informatike.
Cilji:

Predstavitev novosti v izpeljavi sklopa Delo s podatki in učitelje motivirati za vključevanje
predstavljenih novosti v pouk.

Predavatelji in teme:
• Delo s podatki pri predmetu Informatika - Rado Wechtersbach
• Podatkovne baze - Uroš Rajkovič
134
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6 R,V
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• Programiranje - Rado Wechtersbach
• Tehnologije znanja - Alenka Krapež
• Refleksija udeležencev glede uporabe novega znanja v praksi - Rado Wechtersbach, učitelji - udeleženci
seminarja
Obveznosti:

6 R,V
6 R,V
4 N,R

Rešitev informacijskega problema in načrt didaktično-metodične vključitve v pouk.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.4.2008 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 42,71 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 12. Informatika

Digitalne predstavitve znanja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Rado Wechtersbach; 01/30-05-145; radoslav.wechtersbach@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji predmeta Informatika.
Cilji:

Predstaviti novosti v izpeljavi sklopa digitalne predstavitve znanja in motiviranje učiteljev za
vključevanje teh novosti v pouk.

Predavatelji in teme:
• Digitalna predstavitev znanja - Rado Wechtersbach
• Slikovna predstavitev znanja - Rado Wechtersbach
• Predstavitev znanja z računalniškimi prosojnicami - Dagmar Logar
• Predstavitev znanja z gibljivo sliko - Rado Wechtersbach
• Predstavitev znanja na spletu - Alenka Krapež
• Refleksija udeležencev glede uporabe novega znanja v praksi - Rado Wechtersbach, Učitelji - udeleženci
seminarja
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

Izdelava predstavitve in načrta didaktično-metodične vključitve v pouk.
Rok prijave
30.12.2007
30.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 30.3.2008
1.4.2008 - 30.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 35,65 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

2P
4 R,V
4 R,V
4 R,V
4 P,V
6 N,R
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13. Italijanščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)
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: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji italijanščine.
Cilji:

Seznaniti z novostmi na področju italijanskega jezikoslovja, književnosti in predmetne didaktike
italijanščine, deloma s poudarkom na možnih aplikacijah za poučevanje.

Predavatelji in teme:
• Vloga in pomen prevajanja v izobraževanju v Sloveniji - Martina Ožbot
• Moderni jezik: razlike med govorjeno in pisno italijanščino - Jana Kenda
• Značilnosti nalog v italijanskih pedagoških slovnicah in učbenikih - Darja Mertelj
• Rielaborazioni di miti classici nella letteratura italiana: due esempi - Patrizia Farinelli
• Poglavje iz starejše ital. književnosti - Irena Prosenc Šegula

2D
4D
4D
2D
4D

Obveznosti:

Aktivna udeležba na obeh delih izobraževanja (min. 90% prisotnost), izdelava krajše seminarske
naloge.

Pogoji:

Zaključen študij italijanskega jezika in književnosti.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 50,91 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 13. Italijanščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Italijanščina - pouk usmerjen k procesom učenja in vrednotenju zmožnosti (kompetenc)
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Neva Šečerov; 05 6100 609, 05 6100 619; neva.secerov@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 35

Ciljna skupina: Učitelji italijanščine v osnovni in srednji šoli, raven materinščina, drugi in tuji jezik.
Cilji:

Seznanjanje s ključnimi kompetencami, ki jih uvajajo posodobljeni učni načrti za osnovno šolo in
gimnazijo ter novi katalogi znanj za srednje poklicno, srednje strokovno in tehniško izobraževanje.
Spoznavanje načinov uvajanja in vrednotenja zmožnosti (kompetenc) in oblikovanje zgledov učnih
sklopov.

Predavatelji in teme:
• Teoretični del: Uvajanje in vrednotenje zmožnosti (kompetenc) pri pouku tujega jezika - tuji predavatelji iz
Italije
• Praktični prikaz uvajanja in vrednotenja zmožnosti - tuji predavatelji iz tujine
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Poznavanje novih katalogov znanj in posodobljenih učnih načrtov.
Rok prijave
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
20.10.2007 - 20.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 20,10 €
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Kraj izvedbe
Koper

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

INTEGRACIJA TROJNE NARAVE KEMISJKIH POJAVOV V POUK KEMIJE V OSNOVNI IN SREDNJI
ŠOLI
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

dr. Iztok Devetak, asist.; 01/5892-204; fax: 01/5892-233; iztok.devetak@pef.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji kemije.
Cilji:

Osnovni cilj je, da učitelji kemijskih vsebin izboljšajo svoje eksperimentalne spretnosti in se seznanijo s
sodobnimi pristopi integracije eksperimentalnega dela, razlaga eksperimentalnega dela na
submikroskopski ravni in simbolnih zapisov sprememb snovi v poučevanje in učenje kemijskih vsebin v
osnovni in srednji šoli.

Predavatelji in teme:
• EKSPERIMENT V KEMIJSKEM IZOBRAŽEVANJU I - dr. Saša A. Glažar
• INTEGRACIJA TREH RAVNI KEMIJSKIH POJMOV I - dr. Iztok Devetak
• EKSPERIMENT V KEMIJSKEM IZOBRAŽEVANJU II - dr. Katarina S. Wissiak Grm
• INTEGRACIJA TROJNE NARAVE KEMIJSKIH POJMOV II - dr. Iztok Devetak, Matej Urbančič
• PREDSTAVITEV REZULTATOV DELA V DELAVNICAH - dr. Iztok Devetak, Matej Urbančič
Obveznosti:

2P
2P
2P
8D
2D

Slušatelji programa morajo aktivno sodelovati pri eksperimentalnem delu in izpolniti delovne liste in
predstaviti rezultate delavnice ostalim slušateljem.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 31.3.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 37,52 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 14. Kemija

Eksperimentalno delo in priprava avtentičnih nalog pri kemiji
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Stanislav Dražumerič, ZRSŠ; Tel.: 07 3719193, fax: 07 3023975; stanislav.drazumeric@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji kemije in naravoslovja v OŠ.
Cilji:

Usposabljanje za uspešno načrtovanje in učinkovito izvajanje eksperimentalnega dela oziroma
uporabe avtentičnih nalog pri pouku kemije. Usposabljanje za oblikovanje kriterijev in vrednotenje
eksperimentalnega dela oziroma avtentičnih nalog pri pouku kemije.

Predavatelji in teme:
• Vidiki eksperimentalnega dela pri pouku kemije - Stanislav Dražumerič
• Vrednotenje eksperimentalnega dela pri pouku kemije - Jasmina Vidovič
• Avtentične naloge in eksperimentalno delo - Mariza Skvarč
• Učenec kot izvajalec, opazovalec in kritični prijatelj pri problemsko naravnanem eksperimentalnem delu v
avtentičnem okolju - Violeta Stefanovik
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
12.3.2007
12.3.2007

Predvideni čas izpeljave
2.11.2007 - 3.11.2007
25.1.2008 - 26.1.2008

4P
5 ED
2D
5 TD

Kraj izvedbe
Novo mesto
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 35,04 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 14. Kemija

Kemijska varnost pri pouku kemije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27

Št. izvajalca: 02001
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Št. točk: 0,5

PSD – Posodobitveni programi

Koordinator:

Stanislav Dražumerič; Tel.: 07 3791193, fax: 07 3023975; stanislav.drazumeric@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji in laboranti kemije in naravoslovja v OŠ in SŠ.
Cilji:

Izpopolnjevanje znanja s področja kemijske varnosti in ravnanja s kemikalijami v šolskem laboratoriju.
Usposabljanje v didaktičnih vidikih izvajanja kemijske varnosti pri pouku kemije. Dodatno bo možno
izvajati izpit iz varnega dela s kemikalijami.

Predavatelji in teme:
• Varno delo s kemikalijami - Darko Vardjan
• Didaktični vidiki izvajanja kemijske varnosti pri pouku kemije - Andreja Bačnik, Bernarda Trstenjak
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
12.3.2007
12.3.2007

Predvideni čas izpeljave
12.12.2007 - 12.12.2007
23.1.2008 - 23.1.2008

4P
4D

Kraj izvedbe
Kamnik
Kamnik

Najvišja dovoljena kotizacija: 20,29 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 14. Kemija

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI KEMIJI Z UPORABO RAČUNALNIŠKE ZBIRKE
NALOG ZA AVTOMATSKO SESTAVO PISNEGA PREIZKUSA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Mag. Andreja Bačnik, ZRSŠ, Parmova 33, 1000 Ljubljana; 01/ 23 63 147; 01/ 23 63 150;
andreja.bacnik@zrss.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji kemije in naravoslovnih predmetov (v OŠ).
Cilji:

Udeleženci razmišljajo o kvalitetnem preverjanju in ocenjevanju znanja, se seznanijo z mednarodnimi
trendi na področju vrednotenja naravoslovnega znanja, se urijo v pripravi kakovostnih kemijskih nalog
za preverjanje oz. ocenjevanje znanja, se seznanijo in uporabljajo računalniško zbirko kemijskih nalog
za avtomatsko sestavo pisnega preizkusa znanja, ki jo na seminarju tudi dobijo, razmišljajo o pripravi
in vrednotenju naloge oz. izdelkov z elementi avtentičnosti.

Predavatelji in teme:
• Pomen veljavnega in objektivnega vrednotenja znanja ter značilnosti kakovostnih nalog - Mariza Skvarč
• Seznanitev z uporabo računalniške zbirke kemijskih nalog za pripravo pisnega preizkusa znanja - Andreja
Bačnik, Karmen Slana
• Priprava kakovostnih nalog za vrednotenje znanja in izdelava pisnega preizkusa znanja - Karmen Slana,
Simona Zorman, Marija Premrl, Viktor Furman
• Mednarodnimi trendi na področju vrednotenja naravoslovnega znanja (PISA, TIMSS) - Andreja Bačnik, Marija
Premrl
• Naloge z elementi avtentičnosti in kriteriji za vrednotenje izdelkov z elementi avtentičnosti - Viktor Furman,
Simona Zorman
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
23.10.2007
9.1.2008

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 1.12.2007
1.2.2008 - 9.2.2008

3P
2P
7D
2D
2D

Kraj izvedbe
Ljubljana z okolico
Maribor z okolico

Najvišja dovoljena kotizacija: 64,35 €
Opombe:

S seboj prinesite ustrezni UN.

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

RAZNOLIKA UPORABA KEMIJSKIH MODELOV IN DIDAKTIČNIH IGER PRI POUKU KEMIJE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Mag. Andreja Bačnik, ZRSŠ, Parmova 33, 1000 Ljubljana; 01/ 23 63 147; 01/ 23 63 150;
andreja.bacnik@zrss.si
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Št. točk: 1

PSD – Posodobitveni programi

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji kemije in naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Osvežiti in poglobiti znanja o uporabi različnih vrst kemijskih modelov pri pouku kemije oz. pri
posameznih vsebinskih sklopih, primerjati različne oblike dela z modeli in spremljajoče učne metode v
posameznih učnih fazah, spoznati in preizkusiti različne didaktične igre in njihovo uporabo pri pouku
kemije, oblikovati kriterije za vrednotenja dela z modeli in za vrednotenje znanja pridobljenega s
pomočjo did. iger.

Predavatelji in teme:
• Svet kemijskih modelov in didaktičnih iger: ali izrabljamo vse možnosti - Andreja Bačnik
• Raznoliki kemijski modeli in njihova uporaba pri pouku kemije - Marja Pahor, Andreja Bačnik
• Delo s kemijskimi modeli pri pouku kemije z vrednotenjem - Marjetka Križaj
• Didaktične igre pri pouku kemije - Jana Isoski
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
21.12.2007
31.1.2008

Predvideni čas izpeljave
22.3.2008 - 23.3.2008
19.4.2008 - 20.4.2008

2P
4D
5D
5D

Kraj izvedbe
Škofja Loka
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 31,11 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 14. Kemija

Sodobni pristopi pri poučevanju kemije v gimnazijskih programih
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Anita Poberžnik; 028839277; anita.poberznik@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji kemije v gimnazijskih programih.
Cilji:

Usposabljanje učiteljev v gimnazijskih programih za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje aktivnih
metod in oblik dela pri pouku kemije.

Predavatelji in teme:
• Obravnava izbranih poglavij iz splošne in anorganske kemije v gimnazijskem programu - Nataša Bukovec
• Kako približati dijakom znanja iz organske kemije - Metka Vrtačnik
• Biokemijska tema, kot vir kemijskih zakonitosti - Tončka Požek Novak
• Debatna tehnika pri pouku kemije - Mateja Godec
• Spremenjena vloga učitelja v družbi znanja - načrtovanje in izvajanje pouka kemije v gimnaziji (modelni primer
učne teme) - Alenka Mozer
• Kemija kot most med naravoslovjem in družboslovjem - Zdenka Keuc
• Preverjanje in ocenjevanje pri pouku kemije - Anita Poberžnik
• Uporaba IKT pri pouku kemije - Andreja Bačnik
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Zaščitna oprema: plašč, očala, rokavice.
Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
14.3.2008 - 15.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,95 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

2P
2P
2P
2D
2D
2D
2D
2D

PSD – Posodobitveni programi

15. Latinščina in grščina (tudi izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 15. Latinščina in grščina (tudi izbirni predmeti)

Kakovost pri pouku klasičnih jezikov
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v treh delih)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji latinščine in grščine na gimnazijah, učitelji latinščine v osnovnih šolah.
Cilji:

Seznaniti učitelje z novostmi v stroki, učiteljem predstaviti možnosti za didaktično izboljšavo pouka,
učiteljem predstaviti sredstva in možnosti za reševanje sprotnih metodičnih problemov.

Predavatelji in teme:
• Endnote x: samodejno oblikovanje bibliografije - David Movrin
• Literatura in tekst - Marko Marinčič
• Retorika vsakdanjega sporazumevanja - Marina Zorman
• Retorika v učilnici - Janja Žmavc
• Antično pojmovanje učitelja - Matjaž Babič
Obveznosti:

Seminarska naloga.

Pogoji:

Univ. diploma jezikovne smeri.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 15.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 40,73 €
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3D
3S
3 P,S
3S
4 P,D

Kraj izvedbe
Ljubljana

PSD – Posodobitveni programi

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

LIKOVNE TEHNIKE IN METODOLOGIJE OBLIKOVANJA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez; 01/5892-229, 5892-278; fax: 01/5347-997;
beatriz.tomsic@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na razredni in predmetni stopnji OŠ, profesorji
likovne umetnosti in likovnega snovanja v srednješolskih in gimnazijskih programih.
Cilji:

Udeleženci seminarja bodo spoznali tradicionalne in alternativne likovne tehnike, primerne za uporabo
na razredni in predmetni stopnji devetletne OŠ, pri izbirnemu predmetu likovno snovanje in pri
predmetu likovna umetnost - likovno snovanje v srednješolskih oz. gimnazijskih programih. Predstavili
bomo osnove problemskega načrtovanja likovne tehnike pri različnih likovno-oblikovalnih področij v
kontekstu pedagoške prakse.

Predavatelji in teme:
• LIKOVNA TEHNIKA KOT DEJAVNIK REALIZACIJE LIKOVNE NALOGE - dr. Tonka Tacol
• NAČRTOVANJE LIKOVNE TEHNIKE IN LETNI DELOVNI NAČRT - dr. Tonka Tacol
• RISANJE: ALTERNATIVNE LIKOVNE TEHNIKE - izr.prof. Črtomir Frelih
• NAČRTOVANJE LIKOVNE TEHNIKE PRI RISANJU - izr.prof. Črtomir Frelih
• SLIKANJE: ALTERNATIVNE LIKOVNE TEHNIKE - red.prof. Zdenko Huzjan
• NAČRTOVANJE LIKOVNE TEHNIKE PRI SLIKANJU - red.prof. Zdenko Huzjan
• GRAFIKA: TEHNIKA GLOBOKEGA TISKA - red.prof. Bojan Kovačič
• SODOBNI KIPARSKI MATERIALI IN PRIPOMOČKI TER RAZNOLIKOST IZVAJANJA POSTOPKOV DELA
PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE IN LIKOVNEGA SNOVANJA - izr.prof. Mirko Bratuša
• PROSTORSKO OBLIKOVANJE: LIKOVNE TEHNIKE IN MODELI PREDSTAVITVE, POSEBNOSTI
REALIZACIJE LIKOVNIH NALOG - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
• NAČRTOVANJE LIKOVNE TEHNIKE PRI PROSTORSKEM OBLIKOVANJU - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
Obveznosti:

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

Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 31.3.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 48,25 €
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)

MEDPODROČNO POVEZOVANJE PRI LIKOVNI VZGOJI IN LIKOVNEM SNOVANJU
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez; 01/5892-229, 5892-278; fax: 01/5347-997;
beatriz.tomsic@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na razredni in predmetni stopnji OŠ, profesorji
likovne umetnosti in likovnega snovanja v srednješolskih in gimnazijskih programih.
Cilji:

V seminarju bomo predstavili izhodišča za načrtovanje likovnih nalog z upoštevanjem povezovanja
med različnimi oblikovalnimi področji, ki so zastopani v učnih načrtih za likovno vzgojo na razredni in
predmetni stopnji devetletne OŠ, pri izbirnemu predmetu likovno snovanje in pri predmetu likovna
umetnost - likovno snovanje v srednješolskih oz. gimnazijskih programih. Posebni poudarek bomo
namenili aktivnim raziskovalnim učnim oblikam in metodam dela pri vsakem oblikovalnem področju.

Predavatelji in teme:
• IZHODIŠČA PRI POVEZOVANJU RAZLIČNIH LIKOVNO OBLIKOVALNIH PODROČIJ - dr. Tonka Tacol
• NAČRTOVANJE MEDPODROČNEGA POVEZOVANJA: VIDIKI RISANJA - izr.prof. Črtomir Frelih
• NAČRTOVANJE MEDPODROČNEGA POVEZOVANJA: VIDIKI SLIKANJA - red.prof. Tomaž Gorjup
• NAČRTOVANJE MEDPODROČNEGA POVEZOVANJA: VIDIKI KIPARSTVA - izr.prof. Roman Makše
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4 P,D
4 P,D
4 P,D
4 P,D

PSD – Posodobitveni programi

• NAČRTOVANJE MEDPODROČNEGA POVEZOVANJA: VIDIKI GRAFIKE - red.prof. Boris Jesih
• NAČRTOVANJE MEDPODROČNEGA POVEZOVANJA: VIDIKI PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA - dr.
Beatriz Tomšič Čerkez
Obveznosti:

4 P,D
4 P,D

Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 31.3.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 48,25 €
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)

PLASTIČNO IN PROSTORSKO OBLIKOVANJE V OŠ
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez; 01/5892-229, 5892-278; fax: 01/5347-997;
beatriz.tomsic@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na razredni in predmetni stopnji OŠ (prva,
druga in tretja triada devetletne OŠ).
Cilji:

Cilj seminarja je raziskava klasičnih in novejših tehnik pri plastičnem in prostorskem oblikovanju in
odkrivanje specifičnih likovnih vsebin, ki iz njih izvirajo. Udeleženci seminarja bodo spoznali specifike
tehnologij kiparskih materialov in alternativne likovne tehnike, primerne za uporabo pri ustvarjalnem
delu na razredni in predmetni stopnji devetletne OŠ. Predstavili bomo osnove problemskega
načrtovanja likovnih nalog iz kiparstva in prostorskega oblikovanja v kontekstu pedagoške prakse.

Predavatelji in teme:
• PLASTIČNO IN PROSTORSKO OBLIKOVANJE: OBLIKA IN VSEBINA - izr.prof. Mirko Bratuša
• TEHNOLOGIJE KIPARSKIH MATERIALOV ZA OSNOVNO ŠOLO - izr.prof. Mirko Bratuša
• GLINA - BREZOBLIČNE MATERIJE DO KERAMIKE, RAZLIČNI PRISTOPI - izr.prof. Mirko Bratuša
• SESTAVLJANJE V KIPARSTVU: METODOLOGIJA OBLIKOVANJA - izr.prof. Roman Makše
• OBLIKA IN VSEBINA: LIKOVNI MOTIV IN LIKOVNA NALOGA PRI PROSTORSKEM OBLIKOVANJU - dr.
Beatriz Tomšič Čerkez
• LIKOVNE TEHNIKE IN MODELI PREDSTAVITVE, POSEBNOSTI REALIZACIJE LIKOVNIH NALOG IZ
PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
• MEDPODROČNO POVEZOVANJE: KIPARSTVO IN PROSTORSKO OBLIKOVANJE - izr.prof. Roman
Makše
Obveznosti:

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

Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 31.3.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 45,67 €
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)

USTVARJALNOST V UČNEM PROCESU PRI LIKOVNI DEJAVNOSTI
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez; 01/5892-229, 5892-278; fax: 01/5347-997;
beatriz.tomsic@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na razredni in predmetni stopnji OŠ, profesorji
likovne umetnosti in likovnega snovanja v srednješolskih in gimnazijskih programih.
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Cilji:

V seminarju bomo predstavili različna splošna pojmovanja ustvarjalnosti, ustvarjalnosti in umetnosti ter
dejavnike celovitega razvoja ustvarjalnosti pri različnih oblikovalnih področjih zajetih v učnih načrtih za
likovno vzgojo na razredni in predmetni stopnji devetletne OŠ, pri izbirnemu predmetu likovno
snovanje in pri predmetu likovna umetnost - likovno snovanje v srednješolskih oz. gimnazijskih
programih.

Predavatelji in teme:
• RAZLIČNA POJMOVANJA USTVARJALNOSTI PRI LIKOVNI VZGOJI - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
• DEJAVNIKI CELOVITEGA RAZMIŠLJANJA USTVARJALNOSTI PRI LIKOVNI VZGOJI - dr. Beatriz Tomšič
Čerkez
• VIDIKI RAZVIJANJA USTVARJALNOSTI IN METODOLOGIJE OBLIKOVANJA - izr.prof. Črtomir Frelih
• UČENČEVA IN DIJAKOVA USTVARJALNOST NA RAZLIČNIH LIKOVNO OBLIKOVALNIH PODROČJIH red.prof. Zdenko Huzjan
Obveznosti:

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

Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
18.4.2008

Predvideni čas izpeljave
1.5.2008 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 31,20 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske 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)

Figura v prostoru
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 14
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

red. prof. dr. Anka Krašna, spec.; 02 2293783; anka.krasna@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. profesorji likovne umetnosti in likovnega snovanja v osnovnih,
srednješolskih in gimnazijskih programih.
Cilji:

Obnoviti znanja s področja slikarstva. Odnos figura in prostor, slikarska risba, linearna in barvna
perspektiva, barvna členitev in gradnja slikovnega prostora. Obnoviti znanja s področja likovne teorije
(vezane na specifiko motiva). Obnoviti znanja s področja slikarskih tehnik AKRILA in GVAŠA.

Predavatelji in teme:
• Odnos figura in prostor - Ludvik Pandur
• Slikarska risba - Anka Krašna
• Barvna členitev in gradnja slikovnega prostora - Ludvik Pandur
• Linearna in barvna perspektiva - Anka Krašna
Pogoji:

2P
6D
2D
6D

Po programu realizirano likovno delo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.3.2008

Predvideni čas izpeljave
11.4.2008 - 18.4.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 52,22 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo slikarski material: barve-akril in tempere (še posebej večjo tubo bele)
slikarsko podlago (kupljen za določeni tehniki ali doma grundiran) ter čopiče.

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

Grafični likovni elementi
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 15
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

red. prof. dr. Samuel Grajfoner, spec; 02 2293783; samuel.grajfoner@uni-mb.si

*t. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. profesorji likovne umetnosti in likovnega snovanja v osnovnih,
srednješolskih in gimnazijskih programih.
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Cilji:

Namen predavanj in delavnice je podrobnejše seznanjenje učiteljev osnovnih in srednjih šol na
področju grafike in grafične risbe s posebnim poudarkom na grafičnih elementih srednjeveškega
obreznega linearnega lesoreza in njihove aplikacije v samostojni kompoziciji.

Predavatelji in teme:
• Grafični likovni elementi srednjeveškega obreznega linearnega lesoreza in njihova aplikacija v samostojni
kompoziciji - Samuel Grajfoner
• Grafična risba in iskanje risarskih paralel - Samuel Grajfoner
• Oblikovanje samostojne kompozicije s pomočjo izstrižkov na papirju in realiziranje likovne zamisli v tehniki
visokega tiska - Samuel Grajfoner
Obveznosti:

4P
6D
6D

Izdelek: risba, fotokopija izstrižkov in grafični list.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.1.2008 - 15.1.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,03 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovni risarski material, risalni papir, grafični papir za ročno tiskanje
in tiskanje s pomočjo grafične stiskalnice, grafično orodje za visoki tlak (grafične nožke), linolej ali
vezano ploščo, škarje, lepilo...Ostali material priskrbi organizator.

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

Ilustracija
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 16
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

red. prof. dr. Samuel Grajfoner, spec.; 02 2293783; samuel.grajfoner@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. profesorji likovne umetnosti in likovnega snovanja v osnovnih,
srednješolskih in gimnazijskih programih.
Cilji:

Spoznavanje etape načrtovanje ilustracij (od ideje do končne izvedbe); sposobni so se odzivati na
različne tipe besedil in jih ilustrirati (članki, leposlovje, karikatura); sposobni so besedilo prenesti v sliko
in ga nadgraditi; v zaporedju ilustracij vzpostaviti napetost in ritem zgodbe; uporabljati različne tehnike
(kolaž, akvarel, računalnik, monotipija...); razvijajo prepoznavnost lastnega izraza.

Predavatelji in teme:
• Etape načrtovanja ilustracij, odzivi na različne tipe besedil - Damijan Stepančič
• Nadgraditev besedila in prenos besedila v sliko, ritem zgodbe - Samuel Grajfoner
• Uporaba različnih tehnik, kolaž, akvarel, računalnik, monotipija - Samuel Grajfoner
• Razvijanje prepoznavnosti lastnega izraza - Samuel Grajfoner
Obveznosti:

4P
3D
6D
3D

Izdelava ilustracij na izbrano temo v okviru likovne delavnice.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.12.2007

Predvideni čas izpeljave
15.1.2008 - 30.1.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 48,94 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske 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)

Konceptualno digitalno ustvarjanje pri likovni vzgoji
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 17
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

red. prof. dr. Samuel Grajfoner, spec.; 02 2293783; samuel.grajfoner@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. profesorji likovne umetnosti in likovnega snovanja v osnovnih,
srednješolskih in gimnazijskih programih.
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Cilji:

Prikazati razlike in sinergije temeljnih pristopov konceptualnega kiparstva in umetnosti prikazati načine
združevanja medijev v umetniškem projektu in jih uporabiti pri ustvarjanju lastnega projekta, razčleniti
vsebinske, strukturne elemente, ki omogočajo združevanja različnih medijev in jih uporabiti pri
ustvarjanju lastnega projekta, analizirati osnovne prostorske in časovne elemente in jih uporabiti pri
lastnih intervencijah, razčleniti vsebinske, strukturne elemente, ki ustvarjajo sodobne umetniške izzive,
predstaviti in ustvariti izdelavo lastne zasnove umetniškega projekta.

Predavatelji in teme:
• Razčlenitev vsebinskih, strukturnih elementov, ki omogočajo združevanje različnih medijev, uporaba pri
ustvarjanju lastnega projekta - Dušan Zidar
• Analiza osnovnih prostorskih in časovnih elementov, uporaba pri lastnih intervencijah - Dušan Zidar
• Predstavitev in izdelava lastne zasnove umetniškega projekta - Dušan Zidar
• Postopki prijav na razpise, predstavitev prezentacije umetniškega projekta - Dušan Zidar
Obveznosti:

4P
4D
4D
4D

Izdelava projekta.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.1.2008

Predvideni čas izpeljave
11.2.2008 - 22.2.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 47,29 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo potrebščine v dogovoru z organizatorjem, ostali potrebni material
bodo priskrbeli organizatorji.

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

Od portreta k abstrakciji
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 18
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Oto Rimele; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Profesorji likovne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Ugotavljamo, da profesorji likovne pedagogike oz. likovne umetnosti in likovnega snovanja v
osnovnošolskih, srednješolskih in gimnazijskih programih potrebujejo znanja iz sveta mimističnega in
abstraktnega slikarskega upodabljanja motiva glave. Torej gre za poglabljanje vsebin povezanih z
razumevanjem slikarskega upodabljanja glave in portreta in za novosti v iskanju korelacij v povezavi z
kubističnimi postopki abstrahiranja v področje nepredmetnega upodabljanja.

Predavatelji in teme:
• Risanje in slikanje - Oto Rimele
• Glava, portret, mimetrično in abstraktno upodabljanje - Oto Rimele
• Delo po motivni predlogi - Oto Rimele
Pogoji:

4P
4D
8D

Profesorji likovne pedagogike oz. profesorji likovne umetnosti v OŠ in SŠ.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
8.3.2008

Predvideni čas izpeljave
4.4.2008 - 19.4.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,60 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske in slikarske potrebščine, ostali potrebni material
bodo poskrbeli organizatorji. Izvedba programa bo potekala v eni strnjeni fazi. Predvidena so
nadaljevanja v smislu nadgrajevanja in širitve osnovne teme.

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

Risba in grafika/enostavna litografija
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 19
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

red. prof. Samuel Grajfoner, spec.; 02 2293783; samuel.grajfoner@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. profesorji likovne umetnosti in likovnega snovanja v osnovnih,
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srednješolskih in gimnazijskih programih.
Cilji:

Izpopolnijo znanje na področju risanja figure; praktično spoznavajo različne načine risanja po
opazovanju; prepoznavajo senzibilnost, kot pomembno lastnost linije; preizkusijo se v različnih
tehnikah risbe: svinčnik, kreda, oglje, tuš; razvijajo sposobnost videnja in spoznavanja svet; pridobivajo
znanje in spretnost s praktičnimi vajami pri risanju različnih vrst linij; razvijajo sposobnost gradnje od
celote k detajlu; uporabljajo osnovne značilnosti risbe, njeno neposrednost in enostavnost kot možnost
za izražanje.

Predavatelji in teme:
• Izrazne možnosti risbe, Kontura - Petra Varl
• Gestualna in modelirana risba - Petra Varl
• Silhueta in kontura - Petra Varl
• Enostavna litografija. Izdelava grafičnega odtisa s poliestrskimi ploščami/PRONTO. PLATES - Petra Varl
Obveznosti:

4P
4D
4D
4D

Izdelava risb v okviru likovne delavnice.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.11.2007

Predvideni čas izpeljave
1.12.2007 - 15.12.2007

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 30,68 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske 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)

Sodobni pristopi k načrtovanju, izvedbi in vrednotenju likovno-ustvarjalnega dela na razredni
stopnji - oblikovanje na ploskvi
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 20
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

doc. dr. Matjaž Duh; 02 2293783; matjaz.duh@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Vzgojiteljice in učiteljice na razredni stopnji izobraževanja.
Cilji:

Učitelji in vzgojitelji bodo spoznali sodobne pristope pri pouku likovne vzgoje. Teoretično in praktično
bodo osvetlili sodoben pristop pri načrtovanju likovnih nalog s področja oblikovanja na ploskvi (risanje,
slikanje, grafika), učno-vzgojne strategije in artikulacijo didaktične enote in interakcijski pristop v
procesu likovno-ustvarjalnega dela. Priprava meril in sodoben pristop k vrednotenju ter ocenjevanju
otroških likovnih del.

Predavatelji in teme:
• Likovno razvojne značilnosti otrok na razredni stopnji - Tomaž Zupančič
• Sodobni pristopi k načrtovanju likovnih nalog s področja oblikovanja na ploskvi, učno-vzgojne strategije in
artikulacija didaktične enote - Matjaž Duh
• Likovni materiali in orodja ter likovni motivi - Matjaž Duh, Tomaž Zupančič
• Načrtovanje in izvedba likovnih nalog s področja risanja in grafike - Matjaž Duh
• Načrtovanje in izvedba likovnih del s področja slikanja - Tomaž Zupančič
• Razstavljanje otroških likovnih del oblikovanih na ploskvi - Tomaž Zupančič
• Sodobni pristopi k vrednotenju in ocenjevanju otroških likovnih del (spoznavanje meril za vrednotenje in
ocenjevanje - Matjaž Duh
• Vrednotenje in ocenjevanje otroških likovnih del s področja oblikovanja na ploskvi (spoznavanje meril za
vrednotenje in ocenjevanje) - Matjaž Duh, Tomaž Zupančič
Obveznosti:

1P
1P
1D
5D
5D
1P
1P
1D

Praktično delo na seminarju in izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.12.2007

Predvideni čas izpeljave
25.1.2008 - 8.2.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 44,58 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

Sodobni pristopi k načrtovanju, izvedbi in vrednotenju likovno-ustvarjalnega dela na razredni
stopnji-oblikovanje v prostoru
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 21

Št. izvajalca: 01002
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Koordinator:

doc. dr. Matjaž Duh; 02 2293783; matjaz.duh@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Vzgojiteljice in učiteljice na razredni stopnji izobraževanja.
Cilji:

Učitelji in vzgojitelji bodo spoznali sodobne pristope pri pouku likovne vzgoje. Teoretično in praktično
bodo osvetlili sodoben pristop pri načrtovanju likovnih nalog s področja oblikovanja v prostoru
(kiparstvo, oblikovanje prostora), učno-vzgojne strategije in artikulacijo didaktične enote in interakcijski
pristop v procesu likovno-ustvarjalnega dela. Priprava meril in sodoben pristop k vrednotenju ter
ocenjevanju otroških likovnih del.

Predavatelji in teme:
• Sodobni pristopi k načrtovanju didaktičnih sklopov in likovnih nalog različnih likovnih področij - Matjaž Duh
• Sodobni učni mediji v funkciji razvijanja prostorskih predstav - Janja Batič
• Načrtovanje in izvedba likovnih nalog s področja kiparstva - Matjaž Duh
• Načrtovanje in izvedba likovnih nalog s področja oblikovanja prostora - Tomaž Zupančič
• Vsebinski vidiki medpredmetnega povezovanja in vloga likovne vzgoje - Matjaž Duh
• Nekateri vidiki vključevanja sodobne likovne umetnosti v obstoječe likovno-pedagoško prakso - Tomaž
Zupančič
• Vrednotenje in ocenjevanje otroških likovnih del s področja oblikovanja v prostoru (spoznavanje meril za
vrednotenje in ocenjevanje) - Matjaž Duh, Tomaž Zupančič
Obveznosti:

1P
2P
5D
5D
1P
1P
1D

Praktično delo na seminarju in izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
26.10.2007

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 8.12.2007

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 40,64 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

Umetnostna dediščina na širšem območju Ptuja
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 22
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

red. prof. dr. Samuel Grajfoner, spec.; 02 2293783; samuel.grajfoner@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. profesorji likovne umetnosti in likovnega snovanja v osnovnih,
srednješolskih in gimnazijskih programih, učitelji na RP za vsebine "domoznanstvo".
Cilji:

Namen predavanj in terenskih ogledov je podrobnejše seznanjanje učiteljev osnovnih in srednjih šol z
novostmi na področju zgodovine likovne umetnosti v širšem okolju Ptuja. Ptuj z nadvse bogato
kulturno dediščino je nenehno predmet umetnostno-zgodovinskih razprav in tudi pogost cilj šolskih
ekskurzij, zato se zdi potrebno: da učitelji na širšem območju Ptuja najpomembnejše spomenike
ustrezno vključujejo v svoje programe, zlasti v vsebine "domoznanstvo"; da učitelji iz vseh slovenskih
šol zmorejo učence ustrezno pripraviti na ekskurzije, ki jih vodijo v te kraje.

Predavatelji in teme:
• Zgodovina likovne umetnosti: umetnostna dediščina na širšem območju Ptuja - Marjeta Ciglenečki
• Prepoznavanje zgodovinskih slogov, vrednotenje likovne kvalitete - Marjeta Ciglenečki
• Seznanjanje z novostmi na področju zgodovine likovne umetnosti v širšem okolju Ptuja - Marjeta Ciglenečki
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

4P
4P
8 TD

Po dogovoru s predavateljem se seminar lahko zaključi s seminarsko nalogo.
Rok prijave
20.3.2008

Predvideni čas izpeljave
10.4.2008 - 25.4.2008

Kraj izvedbe
Maribor, Ptuj

Najvišja dovoljena kotizacija: 47,29 €
Opombe:

Udeleženci si sami organizirajo prevoz na dogovorjene lokacije na terenu, na terenskih ogledih je
zaželjeno, da fotografirajo.

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

Dediščina arhitekta Jožeta Plečnika kot izhodišče za usposabljanje likovno-umetnostnih pedagogov
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
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Št. programa: 31
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Marjan Prevodnik; 01/236-3125; 01/236 31 50; marjan.prevodnik@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji likovne vzgoje in umetnosti v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Učitelji bodo spoznali sodobne didaktično metodične prijeme in jih v praktičnih dejavnostih preizkušali,
spoznali nekatere posebnosti iz življenja Jožeta Plečnika, načrtovali lastno učno uro s poudarkom na
razvijanju pozitivnega odnosa do narodne kulturne in umetnostne dediščine, obiskali dela Jožeta
Plečnika na licu mesta, jih skicirali; oblikovali prostorski objekt na določen likovni problem, pripravljali
svojo mapo izdelkov s seminarja in jo ob zaključku ovrednotili, razvijali retorične in miselne spretnosti z
uporabo debatne metode, opazovali pouk likovne umetnosti in aktiv.

Predavatelji in teme:
• Jože Plečnik in slovenska narodna identiteta - dr. Damjan Prelovšek
• Likovna izkušnja kot izhodišče pri obravnavi vsebin iz prostorskega oblikovanja (uporaba klasičnih in
računalniških likovnih tehnik) - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
• Načrtovanje pouka umetnostno-zgodovinskih vsebin - mag. Olga Paulič
• Debatne tehnike pri pouku likovne vzgoje - mag. Barbara Rebolj
• Načrtovanje pisnega preizkusa z vidika taksonomske zahtevnosti - Marjan Prevodnik
• Arhitektura in identiteta - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
• Izvedba učne ure z analizo - učitelj po dogovoru glede na kraj izvedbe
• Priprava osebne mape (portfolia) za spremljanje in vrednotenje lastnega dela - Marjan Prevodnik
• Motiviranje za uspešno pedagoško delo - Marjan Prevodnik
• Vloga skicirke pri likovno-umetnostnem pouku - Marjan Prevodnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.11.2007

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

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 44,48 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

Načrtovanje in izvajanje likovnih nalog v 1. triletju osnovne šole
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 32
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Marjeta Kepec; 04 280 29 15; marjeta.kepec@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji in vzgojiteljice v prvem triletju.
Cilji:

Seminar je naravnan tako, da se prikaže praktična učna ura s področja likovne vzgoje, sledijo pa
krajša predavanja in daljše delavnice. Predavanja se dotikajo medpredmetnega načrtovanja in
izhodišč za načrtovanje likovne vzgoje in vrednotenje likovnih del učencev, delavnice pa so naravnane
na izključno praktično delo in prenosljive na delo v razredu z učenci. Na seminarskih delavnicah želimo
učiteljem prikazati nekatere likovne postopke, materiale in pripomočke od ideje za delo do izvedbe.
Uporabi se materiale, ki so dosegljivi na vsaki šoli oz. so učencem blizu.

Predavatelji in teme:
• Hospitacija v 1. razredu in 3. razredu - Marjan Prevodnik, Kristina Kern
• Razgovor po učni uri - Marjan Prevodnik, Marjeta Kepec
• Medpredmetno načrtovanje - Marjeta Kepec
• Načrtovanje in izvajanje likovnih nalog s področja kiparstva - Silva Karim
• O načrtovanju likovne vzgoje (likovnih nalog) - Marjan Prevodnik
• Načrtovanje in izvajanje likovnih nalog s področja risanja in slikanja - Petra Novak Trobentar
• Načrtovanje in izvajanje likovnih nalog s področja prostorskega oblikovanja - Robert Klančnik
• Vrednotenje in ocenjevanje likovnih del učencev s poudarkom na opisnem ocenjevanju - Tonka Tacol
• Priprava razstave likovnih izdelkov učencev - Petra Novak Trobentar
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
22.12.2007

Predvideni čas izpeljave
29.2.2008 - 15.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 42,06 €
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Kraj izvedbe
glede na kraj prijavljenih udeležencev

1H
1R
2D
4D
3P
4D
4D
4D
1R
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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 likovnih nalog v 2. triletju OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 33
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Marjeta Kepec; 04 280 29 15; marjeta.kepec@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, ki v drugem triletju poučujejo likovno vzgojo.
Cilji:

Seminar je naravnan tako, da se prikaže praktična učna ura s področja likovne vzgoje v 4. ali 5.
razredu, ki se nadaljuje s krajšimi predavanji in daljšimi praktičnimi delavnicami. Predavanja so s
področja medpredmetnega načrtovanja in izhodišč za načrtovanje in vrednotenje likovnih del učencev,
delavnice so naravnane na izključno praktično delo. Na seminarskih delavnicah se bodo učitelji
spoznali z likovnimi postopki, materiali in pripomočki. Predavatelji vodijo udeležence preko osnovnih
zakonitosti posameznih postopkov in oblikovanja materiala ali uporabe posameznih pripomočkov.

Predavatelji in teme:
• Hospitacija v 4. ali 5. razredu - Petra Novak Trobentar
• Razgovor po hospitaciji - Marjeta Kepec
• Medpredmetno načrtovanje - Marjeta Kepec
• Načrtovanje pouka likovne vzgoje - Marjan Prevodnik
• Načrtovanje likovnih nalog s področja slikanja in risanja - Petra Novak Trobentar
• Načrtovanje likovnih nalog s področja kiparstva - Silva Karim
• Načrtovanje in vrednotenje likovnih nalog pri LVZ v 2. triletju - Matjaž Duh
• Delavnica s področja prostorskega oblikovanja - Robert Klančnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.11.2007

Predvideni čas izpeljave
7.12.2007 - 15.12.2007

2H
1R
2P
3P
4D
4D
4D
4D

Kraj izvedbe
Slovenj Gradec

Najvišja dovoljena kotizacija: 53,01 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje likovnih nalog v prvih petih razredih OŠ, nadaljevalni
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 34
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Marjeta Kepec; 04 280 29 15; marjeta.kepec@zrss.si

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Seminar je namenjen učiteljem od 1. do 5. razreda OŠ, ki so se že udeležili prvega seminarja o
načrtovanju likovnih nalog pri pouku likovne vzgoje v 1. ali v 2. triletju.
Cilji:

Cilj seminarja je predstaviti likovne naloge in likovne tehnike, ki zahtevajo od učitelja nekoliko več
priprave, ter kombiniranje različnih področij LVZ. Večji poudarek je na ocenjevanju likovnih izdelkov
učencev, na postavljanju kriterijev, vrednotenju in ocenjevanju ter evidentiranju njegovega napredka.
Na seminarju so prikazane različne možnosti, ki jih tudi na področju LVZ ponuja uporaba računalniške
tehnologije, poudarjeno je oblikovanje in vodenje portfolia.

Predavatelji in teme:
• Uporaba IKT tehnologije, ki jo pri pouku likovne vzgoje uporabljajo učenci - Petra Novak Trobentar
• Uporaba IKT tehnologije, ki je v pomoč učiteljem pri načrtovanju in izvajanju pouka likovne vzgoji - Marjeta
Kepec
• Načrtovanje in izvedba likovnih nalog s področja kiparstva (uporaba naravnih in odpadnih materialov) - Silva
Karim
• Načrtovanje in izvedba likovnih nalog s področja slikanja in risanja - Petra Novak Trobentar
• Načrtovanje in izvedba likovnih nalog s področja prostorskega oblikovanja - Robert Klančnik
• Vrednotenje in ocenjevaje likovnih izdelkov učencev - Matjaž Duh
• Delavnica s področja grafike - Petra Novak Trobentar

2V
2V
4D
4D
4D
4D
4D

Obveznosti:

Praktično in aktivno delo na seminarju.

Pogoji:

Priporočamo, da se seminarja udeležijo tisti učitelji, ki so se že udeležili začetnih seminarjev za 1. in 2.
triletje.
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.12.2007

Predvideni čas izpeljave
5.1.2008 - 26.1.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 73,61 €
Opombe:
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 16. Likovna vzgoja in likovno snovanje (tudi izbirni predmeti)

Sodoben učitelj likovne vzgoje v devetletni osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 35
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Natalija F. Kocjančič; 01/2363 109; 01/2363 150; natalija.kocjancic@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji/učitelji razrednega pouka in likovne vzgoje.
Cilji:

Uspešno motivirati učence za likovno ustvarjanje, najbolj učinkovito in pravično vrednotiti otroške
likovne izdelke, s pomočjo umetnosti pomagati vedno več otrokom z vedenjskimi težavami, likovno
vzgajati, izobraževati otroke s posebnimi potrebami v redni OŠ, vrednotiti manj uspešne otroke in
otroke s posebnimi potrebami, izbrati primerne vsebine za doseganje vseh ciljev zapisanih v UN za
LVZ, motivirati manj uspešne in posebno uspešne-nadarjene otroke, kako vpeljati sodobno
informacijsko komunikacijsko tehnologijo pri pouku LVZ.

Predavatelji in teme:
• Vrednotenje, preverjanje in ocenjevanje likovnih nalog pri LVZ - Natalija F. Kocjančič
• Otroci s posebnimi potrebami pri pouku LVZ - Meta Puklavec
• Uporaba IKT pri likovni vzgoji, LS - Andrej Velikonja
• Izdelava prosojnic - mag. Silva Karim
• Pomoč z umetnostjo - dr. Breda Kroflič
• Motivacija in ustvarjanje pozitivne klime - dr. Majda Končar
• Prenova učnega načrta za likovno vzgojo - Natalija F. Kocjančič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.11.2007

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 30.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,74 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

2P
2P
4 P,D
2 P,D
1P
3 P,D
2P
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17. Madžarščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 17. Madžarščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Madžarski jezik in književnost danes
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01019

Št. točk: 1

dr. Jutka Rudaš; 02 2293783; jutka.rudas@uni-mb.si

Št. ur: 20 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji madžarskega jezika dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju.
Cilji:

Učitelji bodo spoznali tiste novosti madžarskega jezika in jezikoslovja ter literarnih ved s katerimi se v
času univerzitetnega izobraževanja niso ali samo delno srečali, uporabljali pa jih bodo v izvajanju
programa devetletke.

Predavatelji in teme:
• Tvorjenje ter analiza besedil v šolah - Jozsef Bokor
• Besedne vrste v jeziku in povedi - Anna Kollath
• Poetika proze v sodobni madžarski književnosti - Jutka Rudaš
• Razvoj poezije, drame in institucionalnega sistema sodobne madžarske književnosti - Peter Racz
Pogoji:

5P
5P
5P
5P

Seminarska naloga po dogovoru.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.10.2007

Predvideni čas izpeljave
20.3.2008 - 21.3.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 13,83 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 17. Madžarščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Razvijanje kompetenc pri pouku madžarščine
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 36
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Mária Pisnjak; 02 539 1170 in 02 578 8651, fax: 02 539 1171; maria.pisnjak@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji/ce razrednega pouka in osnovnošolski/e učitelji/ce madžarščine.
Cilji:

Seznanjanje s sodobnimi trendi, učno tehnologijo na Madžarskem, usposabljanje za prepoznavanje
disleksije in disgrafije.

Predavatelji in teme:
• Razvijanje zmožnosti kot priprava na pisanje - Mária Pintye
• Razvijanje zmožnosti kot priprava na branje - Miklós Kociha
• Prepoznavanje disleksije in disgrafije - Balázsné Székely
• Delo z učenci z motnjami disleksije in disgrafije - Balázsné Székely
• Razvijanje kompetence bralnega razumevanja - Margit Korányi
• Metode opismenjevanja - Gusztávné Kuti
• Metode opismenjevanja - Imréné Szilágyi
• Posodobljeni učni načrt in razvijanje kompetenc - Mária Pisnjak
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Aktivna udeležba.
Rok prijave
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.10.2007 - 15.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 29,26 €
Opombe:

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

Program poteka v madžarskem jeziku.
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Kraj izvedbe
Lendava
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18. Matematika
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 18. Matematika

Matematika v drugi triadi osnovne šole: poučevanje zahtevnejših vsebin v luči rezultatov
mednarodnih raziskav merjenja znanja
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 0,5

Barbara Japelj Pavešić; tel. 01 420 12 61 fax. 01 420 12 66; barbara.japelj@pei.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo matematiko v drugi triadi (4., 5. in 6. razred).
Cilji:

Mednarodne raziskave znanja opozarjajo na nekatere primanjkljaje v znanju matematike naših
učencev. Cilj izobraževanja je učiteljem omogočiti, da se seznanijo s šibkimi področji matematičnega
izobraževanja in pridobijo dodatne spretnosti za poučevanje zahtevnejših temeljnih matematičnih
vsebin: - številski izrazi, enačbe, sorazmerja, - racionalna števila: zapis z ulomkom in decimalni zapis,
razumevanje ter povezava med njima, - interpretacije grafičnih predstavitev podatkov, branje prikazov,
oblikovanje sklepov.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev šibkih področij matematičnega izobraževanja v OŠ - Barbara Japelj Pavešić
• Poučevanje številskih izrazov, sorazmerij in reševanja enačb - mag. Damijana Keržič
• Racionalna števila: zapis z ulomkom in decimalni zapis, razumevanje ter povezava med njima - mag. Nina
Žvan
• Interpretacije grafičnih predstavitev podatkov, branje prikazov, oblikovanje sklepov - Barbara Japelj Pavešić
• Delavnica po skupinah - Barbara Japelj Pavešić, mag. Damijana Keržič, mag. Nina Žvan
Obveznosti:

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

Seminarska naloga: poročilo o vključitvi pridobljenih spoznanjih v poučevanje matematike v razredu.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
21.9.2007
21.9.2007

Predvideni čas izpeljave
9.11.2007 - 9.11.2007
16.11.2007 - 16.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 14,74 €
Opombe:

Seminarske naloge bodo združene v gradivo, ki bo (na željo sodelujočega avtorja) kasneje na
razpolago vsem udeležencem.

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

Matematika v tretji triadi osnovne šole: poučevanje zahtevnejših vsebin v luči rezultatov
mednarodnih raziskav merjenja znanja
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 0,5

Barbara Japelj Pavešić; tel: 01 420 12 61, fax: 01 420 12 66; barbara.japelj@pei.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Predmetni učitelji matematike v osnovni šoli.
Cilji:

Mednarodne raziskave znanja opozarjajo na nekatere primanjkljaje v znanju matematike naših
učencev. Cilj izobraževanja je učiteljem omogočiti, da se seznanijo s šibkimi področji matematičnega
izobraževanja in pridobijo dodatne spretnosti za poučevanje zahtevnejših temeljnih matematičnih
vsebin: - številski izrazi, enačbe, sorazmerja, linearna funkcija, - racionalna in realna števila, odnos
med ulomki in decimalnim zapisom, - interpretacije grafičnih predstavitev podatkov in oblikovanje
zaključkov na podlagi grafične predstavitve.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev šibkih področij matematičnega izobraževanja v OŠ - Barbara Japelj Pavešić
• Poučevanje številskih izrazov, sorazmerij, enačb, linearnih funkcij - mag. Damijana Keržič
• Racionalna in realna števila; povezava med ulomki in decimalnim zapisom - mag. Nina Žvan
• Predstavitev podatkov z zahtevnejšimi grafičnimi prikazi; branje prikazov; interpretacija prikazov; sklepanje in
oblikovanje zaključkov na osnovi prikaza; uporaba prikazov v problemskih nalogah - Barbara Japelj Pavešić
• Delavnica po skupinah - Barbara Japelj Pavešić, mag. Damijana Keržič, mag. Nina Žvan
Obveznosti:

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

Seminarska naloga: poročilo o vključitvi pridobljenih spoznanj v poučevanje matematike v razredu.
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Št. izpeljav : 2

Rok prijave
21.9.2007
21.9.2007

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 23.11.2007
30.11.2007 - 30.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 14,74 €
Opombe:

Seminarske naloge bodo združene v gradivo, ki bo (na željo sodelujočega avtorja) kasneje na
razpolago vsem udeležencem.
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Moderni izzivi poučevanja matematike
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01008

Št. točk: 1,5

doc. dr. Damjan Kobal; Telefon: (01) 4766-538, Fax. (01) 2517-281 ; damjan.kobal@fmf.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji matematike v srednjih in osnovnih šolah.
Cilji:

Cilj programa je seznanjanje učiteljev z novimi uporabnimi znanji in metodami za produktivnejše in bolj
motivirano delo v razredu. Namen seminarja je tudi druženje in izmenjava mnenj, izkušenj ter idej
praktičnega učiteljskega dela.

Predavatelji in teme:
• Matematika - zanimive in aktualne teme - prof. dr. Peter Šemrl, doc. dr. Damjan Kobal
• Matematika v razredu - prof. dr. Roman Drnovšek, doc. dr. Damjan Kobal
• Učenje s tehnologijo - doc. dr. Damjan Kobal, mag. Tine Golež, Vesna Zmazek
• Psihologija učenja - prof. dr. Manfred Spitzer, doc. dr. Damjan Kobal
Obveznosti:

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

Aktivna udeležba na predavanjih in delavnicah.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
16.9.2007
16.9.2007

Predvideni čas izpeljave
23.9.2007 - 31.1.2008
24.9.2007 - 15.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 66,17 €
Opombe:

Podrobnosti in povzetki vsebin bodo pravočasno objavljeni na spletnem naslovu http://uc.fmf.unilj.si/mi/.
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MATEMATIKA V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

Doc. dr. Tatjana Hodnik-Čadež; 01/5892-200; fax: 01/5347-997; tatjana.hodnik-cadez@pef.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka.
Cilji:

Poglobiti strokovna znanja na področju vsebin iz aritmetike, obdelave podatkov, verjetnosti in
kombinatorike; predstaviti novosti na področju poučevanja in učenja aritmetičnih algoritmov; seznaniti
z novimi učnimi metodami, predvsem z metodo reševanja in preiskovanja problemov, projektnim
delom; predstaviti načine in vsebine dela z nadarjenimi učenci; usposobiti za medpredmetno
načrtovanje, izvajanje in evalviranje pouka mat. v povezavi z drugimi področji; motivirati za
zanimivo/domiselno načrtovanja pouka mat. in za iskanje povezav med mat. in vsakdanjim življenjem.

Predavatelji in teme:
• TEMELJNE PROCESNO-DIDAKTIČNE NOVOSTI - dr. Tatjana Hodnik-Čadež
• MEDPREDMETNO POVEZOVANJE - dr. Tatjana Hodnik-Čadež, dr. Barbara Sicherl-Kafol
• MATEMATIKA - dr. Tatjana Hodnik-Čadež, dr. Vida Manfreda Kolar
• PRILAGOJENO IZVAJANJE PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S PP V OSNOVNIH ŠOLAH
(NADARJENI UČENCI) - dr. Tatjana Hodnik-Čadež
Obveznosti:

3 P,D
5 P,D
4 P,D
4 P,D

Udeleženec izdela seminarsko nalogo za določeno temo, ki je vezana na vsebino programa (naloga
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obsega 1000-1500 besed).
Pogoji:

Učitelji razrednega pouka.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
30.9.2007
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.11.2007
1.1.2008 - 31.1.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,42 €
Opombe:

Znotraj skupine bodo pri delavnicah oblikovane manjše skupine.
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Izgradnja matematičnih pojmov v prvih dveh triletjih OŠ
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 23
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

doc. dr. Alenka Lipovec; 02 2293783; alenka.lipovec@uni-mb.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji matematike v prvih dveh triletjih.
Cilji:

Učitelji bodo ob zaključku izkazovali znanje in razumevanje vsebin in ciljev MA v drugem triletju s
področij: geometrijski pojmi in merjenje, koti, tabeliranje, številski izrazi in racionalna števila, algoritmi,
decimalne številke in računanje z njimi, obdelava podatkov, preproste kombinatorične situacije;
pridobili temeljit vpogled v osnovne vsebine matematike v drugem triletju v kontekstu življenjskih
situacij; razumeli razvoj elementarnih mat. pojmov, njihovo poučevanje in učenje; znali uporabljati
različne metodične postopke pri pouku mat.; poznali osnove realističnega pristopa pri pouku.

Predavatelji in teme:
• Realistični pristop k poku matematike. Geometrija in merjenje v drugem triletju - Alenka Lipovec, Irena Kosi Ulbl
• Metodični vidiki geometrije in merjenja v drugem triletju - Irena Kosi Ulbl, Alenka Lipovec
• Aritmetika, algebra in druge vsebine v drugem triletju - Alenka Lipovec, Irena Kosi Ulbl
• Metodični vidiki aritmetike v drugi triadi - Alenka Lipovec, Irena Kosi Ulbl
• Metodični vidiki Algebre in drugih vsebin v drugem triletju - Alenka Lipovec, Irena Kosi Ulbl
Obveznosti:

5P
5V
5P
5V
4V

Seminarska naloga.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
23.11.2007

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 14.3.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 62,74 €
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Preverjanje in ocenjevanje pri pouku matematike v prvih dveh triletjih osnovne šole
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 24
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

doc. dr. Alenka Lipovec; 02 2293783; alenka.lipovec@uni-mb.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka in učitelji matematike v drugem triletju.
Cilji:

Učitelji bodo ob zaključku izkazovali znanje in razumevanje o tipih matematičnega znanja,
mednarodnih mejnikih matemat. znanja, mat. kognitivnih področij in representacijah; poznali, razumeli
in uporabljali taksonomije znanja, ki so specifične za pouk matematike; bili sposobni pripraviti
uravnotežen in taksonomsko zasnovan preizkus matematičnega znanja; izkazovali znanje in
razumevanje avtentičnih oblik preverjanja in ocenjevanja pri pouku mat.; bili usposobljeni za uporabo
nekaterih najbolj priznanih avtentičnih oblik preverjanja in ocenjevanja pri pouku matematike.

Predavatelji in teme:
• Tipi matematičnega znanja. Preverjanje in ocenjevanje pri pouku MA. Reprezentacije matematičnih pojmov, 10 P,V
kognitivna področja matematičnega znanja - Alenka Lipovec, Irena Kosi Ulbl, Alenka Lipovec, Irena Kosi Ulbl
• Taksonomije matematičnega znanja. Mednarodni mejniki matematičnega znanja. Preizkusi znanja.
10 P,V
Avtentične oblike ocenjevanja pri pouku matematike - Alenka Lipovec, Irena Kosi Ulbl, Alenka Lipovec
• Evalvacija uspešnosti vnosa preizkusov znanja in avtentičnih oblik preverjanja in ocenjevanja v prakso - Alenka 4 V
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Lipovec, Irena Kosi Ulbl
Obveznosti:

Seminarska naloga.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
4.4.2008 - 16.5.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 62,74 €
Opombe:

Zadnji del, ki vključuje evalvacijo, bo izveden šele po tem, ko bodo učitelji nove pojme (poizkusno
obdobje cca 14 dni do 1 meseca).
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Matematika skozi raziskovanje in reševanje problemov
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 37
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Silva Kmetič; 02 320 80 57; silva.kmetic@zrss.si

Št. ur: 16 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji matematike.
Cilji:

Učitelji bodo raziskovali pomen problemskih znanj, proučili možnosti za njihovo razvijanje, spoznali
situacije samodiferenciacije pri raziskovanju in reševanju problemov, obogatili izkušnje za pripravo in
uporabo ustreznih problemsko-raziskovalnih situacij v različnih učnih fazah, se soočili s prehodom od
zaprtih k odprtim problemom in vrednotili proces raziskovanja in reševanja problemov.

Predavatelji in teme:
• Problemi, problemsko znanje in problemski pristop pri pouku matematike - Silva Kmetič
• Raziskovalne delavnice - Irena Rauter Repija
• Klasični problemski pristopi - Silva Kmetič
• Diferenciacija pri reševanju in raziskovanju problemov - Irena Rauter Repija
• Vrednotenje rezultata in procesa reševanja in raziskovanja problemov - Silva Kmetič, Irena Rauter Repija
Obveznosti:

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

Aktivno sodelovanje, priprava in izpeljava dveh učnih ur po smernicah seminarja ter analiza in
refleksija.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.10.2007

Predvideni čas izpeljave
9.11.2007 - 15.12.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 32,74 €
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Matematika v 4. in 5. razredu osnovne šole
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 38
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

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 osnovne šole.
Cilji:

Seznanitev s sodobnimi pojmovanji znanja pri matematiki, z različnimi strategijami učenja in
poučevanja, s sodobnimi didaktičnimi pristopi pri obravnavi vsebin, 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
• Didaktični pristopi pri obravnavi vsebin - Metka Flisar
• Strategije učenja in poučevanja pri matematiki: sodelovalno učenje, izkustveno učenje, učenje z odkrivanjem
- Metka Flisar, Marija Magdič
• Pristopi k izvajanju fleksibilne diferenciacije pri urah matematike - Marija Magdič
• Oblike in načini preverjanja in ocenjevanja znanja pri matematiki - Vesna Vršič
• Strukturiranje nalog za preverjanje in ocenjevanje - Vesna Vršič
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3 P,D
4 P,D
3 P,D
2P
3D
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.12.2007

Predvideni čas izpeljave
20.3.2008 - 20.4.2008

Kraj izvedbe
Zreče

Najvišja dovoljena kotizacija: 30,75 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo učni načrt za matematiko in učbeniško gradivo, na seminarju
prejmejo seminarsko gradivo s povzetki predavanj in učne liste za delavnice.
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Povezovanje matematičnih in drugih znanj ter delo z dijaki v poklicnem in strokovnem
izobraževanju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 39
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Nada Marčić; 01/2363 - 118, 01/2363-150; nada.marcic@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo matematiko v nižjih in srednjih poklicnih ter srednjih strokovnih šolah in drugi
učitelji, ki jih tematika zanima zaradi boljšega medpredmetnega povezovanja.
Cilji:

Program je namenjen usposabljanju učiteljev matematike za boljše razumevanje novosti in sprememb,
ki jih prinašajo novi katalogi znanj. Nov koncept poučevanja matematike temelji na razumevanju in
razvijanju kompetenc posameznika in se nanaša na: vlogo učitelja matematike, povezovanje
matematičnih in drugih znanj, uporabo novih tehnologij pri pouku, diferenciacijo ciljev pouka
matematike in tudi uvajanje sodobnih vsebin in konceptov. Poleg tega je usposabljanje namenjeno tudi
pridobivanju znanj za delo s posebno občutljivimi skupinami dijakov (s posebnimi potrebami ali učnimi
težavami).

Predavatelji in teme:
• Dijaki s posebnimi potrebami - Marija Kavkler
• Reševanje konfliktov in svetovanje dijakom z učnimi težavami - Cvetka Bizjak
• Razlike v konceptih pouka matematike v NPI, SPI in SSI - Nada Marčić
• Povezovanje znanj in diferenciacija ciljev matematike - Nada Marčić, Amela Sambolić Beganović, Nada
Marčić, Amela Sambolić Beganović
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.9.2007

Predvideni čas izpeljave
12.10.2007 - 13.10.2007

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

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 30,69 €
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Preverjanje in ocenjevanje pri matematiki v poklicnem in strokovnem izobraževanju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 40
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Cvetka Rojko; 02 539 11 73; cvetka.rojko@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo matematiko v nižjih in srednjih poklicnih ter srednjih strokovnih šolah.
Cilji:

Učitelji ozavestijo pomen in načine preverjanja ter različne modele ocenjevanja, ki so potrebni za
ocenjevanje različnih dejavnosti dijakov, kot predvidevajo katalogi znanja za matematiko. V delavnicah
se soočijo z različnimi primeri, pridobijo izkušnje s pripravo kriterijev ter z ocenjevanjem različnih
dejavnosti glede na pripravljene kriterije.

Predavatelji in teme:
• Analitični način ocenjevanja - Zlatan Magajna, Nada Marčić, Cvetka Rojko
• Holistični način ocenjevanja - Zlatan Magajna, Nada Marčić, Cvetka Rojko
• Simulacija ocenjevanja - Nada Marčić, Amela Sambolić Beganović, Cvetka Rojko
Pogoji:

Udeleženci seminarja potrebujejo predznanje iz tem seminarja "Sodobne vsebine in koncepti pri
matematiki v poklicnem in strokovnem izobraževanju" ter iz povezovanja matematike z drugimi
področji.
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4 P,D
8D

PSD – Posodobitveni programi

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
13.3.2007

Predvideni čas izpeljave
29.2.2008 - 1.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 59,29 €
Opombe:

Udeleženci so lahko razvili potrebno predznanje v okviru uvajanja novih programov ali v okviru
seminarjev, projektov ali samostojnega dela. Pred udeležbo na tem seminarju morajo utemeljiti
poznavanje ustreznih vsebin ali jih izkazati.
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Problemsko usmerjen pouk matematike v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 41
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

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 v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju.
Cilji:

Seznanitev strokovnih delavcev s temeljnimi značilnostmi problemskega pouka, z metodo reševanja
problemov, z modeli reševanja problemov po fazah in njihovimi prilagoditvami za individualiziran in
diferenciran pristop. V delavnicah bo potekalo oblikovanje problemskih situacij, nalog in problemskih
vprašanj, analiziranje problemskih nalog glede na vrsto problema, težavnost, kognitivno raven in
oblikovanje kriterijev za njihovo vrednotenje.

Predavatelji in teme:
• Temeljne značilnosti problemskega pouka - Vesna Vršič
• Vrste matematičnih problemov - Vesna Vršič
• Problemska situacija kot izhodišče za obravnavo vsebine - Metka Flisar, Marija Pisk
• Problemske naloge za utrjevanje in poglabljanje vsebin - Marija Pisk, Metka Flisar
• Individualiziran in diferenciran pristop pri reševanju nalog - Metka Flisar, Marija Pisk
• Problemske naloge pri preverjanju in ocenjevanju ter kriteriji za vrednotenje - Vesna Vršič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.10.2007

Predvideni čas izpeljave
20.2.2008 - 20.3.2008

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

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 31,64 €
Opombe:

Udeleženci naj prinesejo s seboj učne načrte za matematiko, na seminarju bodo prejeli gradivo s
povzetki predavanj in učne liste za izvedbo delavnic.
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Sodobne vsebine in koncepti pri matematiki v poklicnem in strokovnem izobraževanju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 42
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Cvetka Rojko; 02 539 11 73; cvetka.rojko@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo matematiko v nižjih in srednjih poklicnih ter srednjih strokovnih šolah, pa tudi drugi
učitelji, ki jih tematika zanima zaradi boljšega medpredmetnega povezovanja.
Cilji:

Učitelji dobijo vpogled v nove vsebine in koncepte, ki so pomembni za matematiko v poklicnem in
strokovnem izobraževanju. V delavnicah pridobijo poglobljen uvid v nove koncepte ter osnovne
izkušnje za pripravo ustreznih učnih gradiv za dijake.

Predavatelji in teme:
• Geometrija v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja - Zlatan Magajna, Cvetka Rojko
• Modeliranje in uporaba matematičnih modelov - Zlatan Magajna, Cvetka Rojko
• Obdelava podatkov - Zlatan Magajna, Cvetka Rojko
• Matematična in empirična preiskovanja - Zlatan Magajna, Cvetka Rojko
Št. izpeljav : 1

Rok prijave

Predvideni čas izpeljave
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Kraj izvedbe

4 P,D
4 P,D
4 P,D
4 P,D
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20.12.2007

18.1.2008 - 19.1.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 42,96 €
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19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

Besedilni svetovi: Od stvarnega besedila do medmrežne literature Besedilne kompetence pri pouku
nemščine
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

ERIKA ŽENKO; T: 01 241 10 49 F:01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji in učiteljice nemščine na osnovnih in srednjih šolah, tudi strokovnih gimnazijah in poklicnih
šolah; učitelji in učiteljice nemščine v izobraževanju za odrasle.
Cilji:

Seminar se bo izvedel za dosego naslednjih ciljev (gl. podrobneje v utemeljitvi): usposobiti učitelje
različnih šolskih tipov in načinov izobraževanja, kako kompetenčno pristopiti k delu z besedili, pri tem
posredovati nove, evropsko primerljive okvire, odpreti besedilne svetove v različnih dimenzijah,
navdušiti za njihovo uporabnost in pokazati na generične elemente dela z besedili, usposobiti
udeleženke in udeležence za smotrnejše, učinkovitejše in inovativnejše ustvarjanje in zviševanje
besedilnih kompetenc, pridobiti povratne informacije o potrebah glede besedilnih.

Predavatelji in teme:
• Kaj so besedilne kompetence, kje in kako jih pospeševati - Neva Šlibar
• Kako izbiramo in posredujemo besedilne kompetence pri stvarnih besedilih z aktualnimi temami - Marinka
Krenker
• Kakšne kompetence pridobivamo pri publicističnih in fikcionalnih besedilih - Irena Samide
• Kakšne medkulturni vidike nudijo stvarna besedila - Suzana Kerin
• Ubesedovanje filmov v krajših fikcionalnih besedilih: motivacija za ukvarjanje z besedili - Vesna Kondrič Horvat
• Zaključna delavnica: uporaba usvojenega na besedilih, ki so jih izbrali udeleženci in udeleženke seminarja ugotavljanje vrzeli - Neva Šlibar
Obveznosti:

Izpolnitev ankete, aktivno sodelovanje, izvedba nalog, predlogi besedil.

Pogoji:

Znanje nemščine.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.11.2007

Predvideni čas izpeljave
15.11.2007 - 30.11.2007

2D
3D
3D
3D
3D
2D

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,32 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

Mentorstvo v posodobljenih pedagoških programih (učitelji/-ce) nemščine
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji in učiteljice nemščine na osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Cilj seminarja je izobraziti mentorje in mentorice na šolah, ki pri pedagoški praksi nosijo velik delež za
doseganje kompetenc bodočih učiteljev. Za tako zahtevno delo morajo biti primerno usposobljeni in
tudi sami pridobiti ustrezne kompetence, kar je eden najpomembnejših ciljev seminarja. Seminar bo
potekal v dveh delih. V prvem delu se bodo udeleženci in udeleženke seznanili s cilji pedagoške
prakse, z dokumentacijo, ki jo praktikanti z njihovo pomočjo ustvarijo med prakso, z načini opazovanja
pouka, dajanja povratne informacije in ocenjevanja dela praktikantov.

Predavatelji in teme:
• Modeli začetnega usposabljanja učiteljev in novosti v posodobljenih pedagoških programih za začetno
izobraževanje učiteljev nemščine - Brigita Kosevski Puljić
• Usvajanje predmetno specifičnih kompetenc skozi pedagoško prakso - Mojca Peternel
• Motivacija pri pripravi praktikantov na nastop v razredu - Gertruda Kostajnšek
• Opazovanje pouka - analiza učne ure - Brigita Kosevski Puljić
• Merila za ocenjevanje nastopov - Gertruda Kostajnšek
• Pogovor in refleksija po nastopu - Mojca Peternel
• Razvijanje mentorskih kompetenc - Brigita Kosevski Puljić
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• Refleksija na opazovanje pouka praktikantov in refleksija na lastno delo - Mojca Peternel
• Povezovanje teorije s praktičnim delom pri pouku - refleksija na članke in povzetki - Brigita Kosevski Puljić
• Vodena diskusija o ključnih predmetno specifičnih kompetencah za mentorje - Brigita Kosevski Puljić
Obveznosti:

3D
1D
1R

Domače delo med obema izvedbama.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
16.11.2007

Predvideni čas izpeljave
8.12.2007 - 19.1.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 22,97 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

Preverjanje in ocenjevanje pri pouku nemščine v prenovljeni šoli
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji/ce nemščine na osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Cilj seminarja je seznaniti udeleženke/udeležence o novi kulturi preverjanja in ocenjevanja. Seminar
bo izveden v dveh delih: 1. del: Predstaviti najnovejše izsledke s področja preverjanja in ocenjevanja
na osnovi Skupnega evropskega referenčnega okvira. V delavnicah bodo udeleženci uporabili
predstavljeno teoretično znanje pri oblikovanju kriterijev za ocenjevanje znanja in jezikovnih spretnosti.
Mag. Nada Holc bo ob koncu prvega dela seminarja dala napotke za sestavljanje nalog. 2. del: Z
udeleženci oblikovati kriterije.

Predavatelji in teme:
• Skupni evropski jezikovni referenčni okvir - Manuela Glaboniat
• Skupni evropski jezikovni referenčni okvir - Manuela Glaboniat
• Profile Deutsch - Manuela Glaboniat
• Jezikovni portfolio - Manuela Glaboniat
• Sestavljanje testov - Nada Holc
• Vrste ocenjevanja, vpliv ocenjevanja - Nada Holc
• Učitelj izpraševalec, povratna informacija - Nada Holc
• Diferenciacija in individualizacija s pomočjo nalog - Nada Holc
Obveznosti:

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

Aktivna prisotnost na obeh izvedbah, domače delo med obema izvedbama z refleksijo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
15.3.2008 - 29.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 35,59 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 19. Nemščina (tudi izbirni predmeti)

Lehr- und Lernstrategien im DaF-Unterricht/Učne strategije in strategije poučevanja pri pouku
nemščine kot tujega jezika
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01019

Št. točk: 1

mag. Brigita Kacjan; 02 2293783; brigita.kacjan@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji nemščine.
Cilji:

Učiteljice in učitelji tujega jezika-nemščine spoznajo različne učinkovite in manj učinkovite strategije
učenja in poučevanja; razumejo smiselnost strateško usmerjenega pouka tudi s teoretičnega vidika;
pregledajo in komentirajo obstoječe materiale za učenje in poučevanje ter oboje kritično ovrednotijo z
vidika možne uporabe v praksi; se seznanijo z zanimivo učno metodo - "delo na postajah", jo praktično
preizkusijo in konceptualno načrtujejo.

Predavatelji in teme:
• Lernstrategien vermitteln oder Lernen lernen als eine Priorität des DaF-Unterrichts - Brigita Kacjan
• Fertigkeiten vermitteln - strategisch I - Saša Jazbec
• Fertigkeiten vermitteln - strategisch II - Brigita Kacjan
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• Lehr- und Lernstrategien aus der Prayis in die Praxis - Gerald Hühner
• Praktische Beispele zur Vermittlung von Lehr- und Lernstrategien - Andreja Košti
• Lernwerkstatt - Saša Jazbec, Brigita Kacjan

4D
2D
4D

Obveznosti:

Priprava in izvedba učnih postaj, priprava poročila v pisni obliki ali kot video/digitalni zapis.

Pogoji:

Razumevanje nemškega jezika.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
11.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 22.2.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 30,14 €
Opombe:

Delovni jezik na seminarju je nemški in slovenski.

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

Učenje jezika - pridobivanje (jezikovnih) kompetenc in vključevanje učnega gradiva v ta proces
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01019

Št. točk: 1

mag. Brigita Kacjan; 02 2293783; brigita.kacjan@uni-mb.si

Št. ur: 17 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji nemščine na OŠ in SŠ.
Cilji:

Učiteljice/učitelji tujega jezika - nemščine spoznajo različne možnosti posredovanja jezikovnih
kompetenc; razumejo smiselnost strateško (kompetenčno) usmerjenega pouka tudi s teoretičnega
vidika; pregledajo in komentirajo obstoječe materiale za učenje in poučevanje (nekatere učbenike) ter
oboje kritično ovrednotijo z vidika drugačne uporabe v praksi; se seznanijo z aktivnim pridobivanjem
slovničnih struktur, se praktično preizkusijo in konceptualno načrtujejo delo za svoje ciljne skupine.

Predavatelji in teme:
• Kompetenzgeleiteter Umterricht - was ist das? - Brigita Kacjan
• Lese- und literarische Kompetenz im Rahmen der Kompetenzorientierung das DaF-Unterrischts - Brigita Kacjan
• Digitale Fertigkeit entwickeln im Rahmen der Kompetenzorientierung des DaF-Unterrischt - Bojan Oštir
• Grammatik kreativ im Rahmen der Kompetenzorientierung des DaF-Unterrischts - Wilfried Krenn
• Spiele im Rahmen der Kompetenzorientierung des DaF-Unterrichts - Stanka Emeršič, Brigita Kacjan
Pogoji:

3S
4D
2D
4D
4D

Razumevanje nemškega jezika, izkušnje s poučevanjem nemščine.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
19.10.2007

Predvideni čas izpeljave
16.11.2007 - 23.11.2007

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 30,46 €
Opombe:

Delovni jezik na seminarju je nemški in slovenski.

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

Vaja dela mojstra, Frazeologija pri pouku nemščine kot tujega jezika
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01019

Št. točk: 0,5

mag. Brigita Kacjan; 02 2293783; brigita.kacjan@uni-mb.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji nemščine kot tujega jezika na vseh stopnjah (OŠ, SŠ).
Cilji:

Seznaniti učitelje nemščine kot tujega jezika na vseh stopnjah poučevanja z novostmi na področju
proučevanja nemške frazeologije; seznaniti z novostmi na področju frazeodidaktike (tipologija
frazeološki vaj); seznaniti z novim, inovativnim učnim gradivom kot poučevanje frazeologije nemščine
pri rojenih govorcih slovenščine, ki je bil kot prototip razvit v okvirih evropskega Sokrates-Lingua
projekta EPHRAS, dati met.- did. znanja za vpeljevanje inovativnih učnih gradiv v učenje in počevanje
nemščine kot tujega jezika; seznaniti s primeri dobre prakse pri poučevanju nem. frazeol..

Predavatelji in teme:
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• Kaj je potrebno vedeti o frazeologiji? Novo v razumevanju in proučevanju frazeologije - Vida Jesenšek
• Kaj je potrebno vedeti o posameznih frazemih? Jezikoslovni pogled na frazeologijo (večjezična frazeološka
podatkovna zbirka v sklopu učnega gradiva EPHRAS) - Melanija Fabčič
• Kaj je potrebno vedeti o didaktiki poučevanja frazeologije? Tipologija frazeoloških vaj (frazeološke vaje v sklopu
učnega gradiva EPHRAS) - Brigita Kacjan
• Kako je možno učinkovito uporabljati sodobna frazeološka učna gradiva? Primeri dobre prakse pri poučevanju
in učenju nemške frazeologije (uporabnost učnega gradiva EPHRAS) - Nataša Kralj
Obveznosti:

Aktivno sodelovanje, priprava in izvedba konkretne učne priprave.

Pogoji:

Učitelj nemščine kot tujega jezika.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.10.2007

Predvideni čas izpeljave
16.11.2007 - 23.11.2007

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 12,55 €
Opombe:

Št. udeležencev je majhna, ker je ciljna skupina učiteljev nem. j. relativno maloštevilna in ker je
kapaciteta računalniške učilnice omejena.
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21. Psihologija
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 21. Psihologija

Novosti v poučevanju psihologije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 43
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Tanja Rupnik Vec; 01 2363 141; tanja.vec@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorice in profesorji psihologije v srednješolskih programih.
Cilji:

Seminar obsega dve temi: samoregulacijo učenja ter motivacijo. Udeleženci poglabljajo znanja o
konceptu samoregulacija učenja in se seznanijo z raznovrstnimi strategijami spodbujanja te
kompetence pri učencih. Poglabljajo svoja znanja o motivaciji, spoznavajo novejša pojmovanja in
raziskave s tega področja, tudi z namenom, da bi v pouk psihologije pri učnem sklopu Motivacija vnesli
novosti.

Predavatelji in teme:
• Samoregulacija učenja - Sonja Pečjak
• Sodobna pojmovanja o motivaciji - Mojca Juriševič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.10.2007

4D
4D

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 20.12.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 14,89 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana
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23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Izbrana poglavja iz svetovne književnosti in literarne teorije
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1,5

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji slovenščine ter knjižničarji.
Cilji:

Seznanitev z novostmi na področju svetovne književnosti in literarne teorije ter poglobitev znanja.

Predavatelji in teme:
• Modernizem in avantgarda - Janez Vrečko
• Trubadurska lirika - Boris A. Novak
• Dialog v slovenski književnosti od moderne do sodobnosti - Vanesa Matajc
• Retorične figure - Tone Smolej
Obveznosti:

6P
6P
6P
6P

Prisotnost in aktivna udeležba.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
12.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 43,99 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Novejši tokovi v slovenistiki - jezik v teoriji in šolski praksi
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji slovenščine.
Cilji:

Seznaniti učitelje slovenskega jezika s strokovnimi novostmi oz. novimi teoretičnimi spoznanji,
seznaniti učitelje slovenskega jezika z novimi didaktičnimi pristopi pri pouku, seznaniti učitelje z
različnimi oblikami in metodami povezave novih strokovnih, teoretičnih spoznanj s področja
jezikoslovja z didaktičnimi pristopi izobraževalnega procesa.

Predavatelji in teme:
• Sleng v narečju ali narečje v slengu - možnosti lingvogeografskega prikaza najpogostejših leksemov - Vera
Smole
• Obravnava besednega reda v gradivih za pouk slovenščine - Simona Kranjc
• Trubarjev jezik v zgodovinskem razvoju in za današnji čas - Irena Orel
• Korpus, korpus na zaslonu povej, kakšen je jezik v deželi tej - Marko Stabej
• Slovenski javni govor - njegove posebnosti in razmerje do pisnega jezika - Hotimir Tivadar
• Ne pozabimo na pravopis - praktične vaje za boljše pisanje - Saška Štumberger
• "1 sporočilo prejeto": sms-i kot del jezikovne in družbene realnosti - Urška Jarnovič
Obveznosti:

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

Interaktivno sodelovanje udeležencev in izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
11.1.2008
11.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.2.2008 - 29.2.2008
1.2.2008 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,70 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Novejši tokovi v slovenistiki - književnost v teoriji in šolski praksi
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si
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Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji.
Cilji:

Seznaniti učitelje slovenskega jezika s strokovnimi novostmi oz. novimi teoretičnimi spoznanji,
seznaniti učitelje slovenskega jezika z novimi didaktičnimi pristopi pri poku, seznaniti učitelje z
različnimi oblikami in metodami povezave novih strokovnih, teoretičnih spoznanj s področja literarnih
znanosti z didaktičnimi pristopi izobraževalnega procesa.

Predavatelji in teme:
• Sodobne slovenske dramatičarke - Mateja Pezdirc Bartol
• Problemsko-ustvarjalni pouk književnosti - Alenka Žbogar
• Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman - Alojzija Zupan Sosič
• Wikipedija in šola - Miran Hladnik
• Kaj je reformacija - Aleksander Bjelčevič
Obveznosti:

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

Interaktivno sodelovanje udeležencev in izdelava seminarske naloge.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.2.2008
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 31.3.2008
1.3.2008 - 31.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 27,99 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Pouk slovenščine v luči kompetenčnih pristopov
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 0,5

ERIKA ŽENKO; T: 01 241 10 49 F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji slovenščine v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Teoretična seznanitev, kritična refleksija in modeli praktičnega udejanjanja kompetenčno usmerjenega
pouka slovenščine.

Predavatelji in teme:
• Pouk slovenskega jezika in književnosti - presečišče kompetenc učitelja in učenca - Boža Krakar Vogel,
• Učiteljeve kompetence za poučevanje slovenskega jezika - Jerca Vogel
• Učiteljeve kompetence za poučevanje književnosti - Boža Krakar Vogel
• Didaktični modeli za poučevanje slovenskega jezika s ciljem razvijanja učenčevih kompetenc - Jerca Vogel
• Didaktični modeli za poučevanje književnosti s ciljem razvijanja učenčevih kompetenc - Boža Krakar Vogel
Obveznosti:

2P
1S
1S
2D
2D

Predhodna izdelava kratke refleksije o učnem načrtu za slovenščino (do 250 besed), kratko poročilo o
izvedbi didaktičnega modela, zasnovanega v delavnici (600-700 besed).

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
30.1.2008
28.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.2.2008 - 29.2.2008
1.3.2008 - 31.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 7,05 €
Opombe:

Udeleženci prinesejo s seboj učne načrte za program, v katerem poučujejo, in pripravijo kratko
refleksijo o njem, ki bo podlaga za seminarsko delo.

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

Film, risanka, radijska igra - slikanica v prvem in drugem triletju
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 25
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji prvega in drugega triletja.
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Cilji:

V času medijev otroci doživljajo vedno večji del književnosti tako, da zaznavajo besedne, slikovne
informacije pa tudi zvočne informacije. Cilj tečaja je seznaniti učitelje z metodami, kako opazujemo
risanko, mladinski film, slikanico, radijsko igro in kako oblikujemo didaktično strategijo v razredu; kako
razvijamo zmožnost poglobljenega razumevanja filma, slikanice, radijske igre...

Predavatelji in teme:
• Risani film, didaktika risanega filma - Metka Kordigel Aberšek
• Radijska igra, didaktika radijske igre - Metka Kordigel Aberšek
• Film, didaktika mladinskega filma - Metka Kordigel Aberšek, Marija Ropič
• Slikanica, didaktika slikanice; strip, didaktika stripa - Metka Kordigel Aberšek, Marija Ropič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.3.2008

Predvideni čas izpeljave
18.4.2008 - 26.4.2008

6P
6P
6D
6D

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 72,03 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Kako učence naučiti UČITI SE
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 26
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji 2. in 3. triletja devetletke, učitelji predmetne stopnje.
Cilji:

Zmeraj znova se učitelji soočajo z dejstvom, da se učenci ne znajo učiti! Na vprašanje, kako naj se
naučiti učiti? pa so se do nedavnega ponujali odgovori kot: ne uči se kampanjsko ampak sproti,
svetloba naj ti pada na knjigo z leve, tu in tam napravi odmor... Vse to so seveda zunanji dejavniki
učenja. Danes pa poleg teh poznamo še notranje dejavnike: otroke tako znamo naučiti, kako se
naučiti. Program ponuja učiteljem znanja, kako naj naučijo svoje učence kompetence učenja, s
pomočjo katere se bodo uspešno učili njihovega predmeta in s pomočjo katerega se bodo zmožni učiti
vse življenje.

Predavatelji in teme:
• Kaj vpliva na razumevanje prebranega. Do katere mere je mogoče razumevanje prebranega stopnjevati Metka Kordigel Aberšek
• Kako razvijamo zmožnost ugotoviti, ka je v besedilu pomembno - Metka Kordigel Aberšek
• Kako si zapomnimo kaj beremo - Marija Ropič
• Kako s pomočjo tistega, kar smo se naučili, rešujemo probleme (naloge) - Marija Ropič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
9.2.2008

Predvideni čas izpeljave
28.3.2008 - 12.4.2008

6P
6D
6P
6D

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 68,89 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Mladinska književnost v tretjem triletju
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 27
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji slovenščine v tretjem triletju in 6. razredu 2. triletja.
Cilji:

Učitelji slovenščine bodo dobili dodatna znanja o komunikacijskem modelu književne vzgoje mladinske
književnosti, ki temelji na razvijanju recepcijske zmožnosti učencev. Gre za model, po kakšnem so
mladinsko književnost poučevali učitelji na razredni stopnji in kakršnega so učenci, ki vstopajo v tretje
triletje, vajeni. In gre seveda za model, ki je idealen za prehod h književni didaktiki nemladinske
književnosti, s katero se učenci v vse večji meri srečujejo v tretjem triletju in se bodo z njo srečevali na
naslednji stopnji šolanja.
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Predavatelji in teme:
• Komunikacijski model književne vzgoje - Metka Kordigel Aberšek
• Iz česa je sestavljena otrokova recepcijska zmožnost - Metka Kordigel Aberšek
• Mladinska književnost pri pouku - cilji - Metka Kordigel Aberšek
• Mladinska književnost pri pouku - metode - Metka Kordigel Aberšek
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.2.2008

Predvideni čas izpeljave
7.3.2008 - 14.3.2008

6P
6V
6D
6D

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 91,39 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Retorika 2
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 28
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Udeleženci seminarja Retorika 1.
Cilji:

Cilj seminarja je nadgrajevati pridobljeno znanje in retorično spretnost, ki so jo kandidati usvojili v
prvem tečaju. Kandidatom predstaviti nove vsebine, povezane s prepričevalnimi tehnikami, možnostmi
manipulacije, možnostmi uporabe neverbalnih komunikacijskih sredstev za doseganje komunikacije ter
kandidatom predstaviti tehnike za zmanjševanje stresa pred "nastopom". Vse omenjeno bodo
kandidati na tečaju imeli priložnost uporabiti.

Predavatelji in teme:
• Kako dosežemo, da bodo ob koncu našega govora poslušalci mislili natanko to, kar smo želeli da mislijo? Kako
dosežemo, da bodo imeli trden namen narediti natanko to, kar smo želeli (želimo) naj naredijo? - Metka Kordigel
Aberšek, Boris Aberšek
• Kako strukturiramo govor: besedni del govora; nebesedni del govora - Metka Kordigel Aberšek, Boris Aberšek
• Kako se znebimo strahu? Kako postanemo samozavestni? Retorične igre in vaje za pridobivanje samozavesti.
Retorične igre za fluentnost idej - Metka Kordigel Aberšek, Boris Aberšek
• Prezentacija, v kateri bodo kandidati preverili svoj napredek. Snemanje. Analiza posnetka. Nove naloge za
vsakega izmed kandidatov ali kako naprej - Metka Kordigel, Boris Aberšek
Obveznosti:

Aktivno sodelovanje na seminarju.

Pogoji:

Priporočilo: opravljen seminar Retorika 1.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.3.2008

Predvideni čas izpeljave
11.4.2008 - 25.4.2008

5D
6D
5D
8D

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 104,44 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 23. Slovenščina (tudi kot drugi jezik in izbirni predmeti)

Gledališče - igralec - predstava
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 44
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Ira Ratej; (01) 425-8222, 01 251 4167; ira.ratej@mgl.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

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 - Ira Ratej
• Nastajanje gledališke predstave od besedila do uprizoritve - Ira Ratej, Zvone Šedlbauer
• Metode dela z otroki in bazične igralske tehnike - Branka Bezeljak Glazer
• Igralec in vloga - igralčev inštrument je njegovo telo in glas - Ira Ratej, Mojca Funkl
• Ogled in analiza predstave - Ira Ratej, Branka Bezeljak Glazer
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1P
2P
2D
2P
4D
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• Gledališka analiza in interpretacija besedila - metodika postavljanja prizorov z otroki - Branka Bezeljak Glazer
2D
• Scenografija in kostumografija v predstavi - Ira Ratej, Barbara Matul Kalamar
2 P,D
• Gledališka ura - ogled predstave o nastajanju gledališke uprizoritve - Ira Ratej
1D
Pogoji:
Št. izpeljav : 2

Lahka in udobna oblačila ter športni copati, da bodo lahko izvajali improvizacijske vaje v prostoru.
Rok prijave
1.10.2007
1.2.2008

Predvideni čas izpeljave
29.10.2007 - 30.10.2007
14.3.2008 - 15.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 25,89 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana
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24. Sociologija
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 24. Sociologija

Vsebinsko-didaktični vidiki državljanske vzgoje pri predmetu sociologija
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 0,5

Eva Klemenčič; tel.: 01 420 12 53; fax.: 01 420 12 66; eva.klemencic@pei.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Srednješolski profesorji predmeta sociologija.
Cilji:

Koncept državljanske vzgoje pri predmetu sociologija; vpliv objektivnih ter subjektivnih dejavnikov pri
izboru metod dela (preseganje t.i. "metodičnih konjičkov"; ustreznost različnih didaktičnih pristopov pri
poučevanju vsebin državljanske vzgoje pri predmetu sociologija; kurikularna in učno-načrtna enotnost
in razpršenost širših vsebin državljanske vzgoje pri predmetu sociologija; evropske perspektive in
predvidevanja za prihodnost razvoja tega področja.

Predavatelji in teme:
• Sodobni izzivi državljanske vzgoje: teorije, politike in koncepti - Mag.Mitja Sardoč
• Vsebinska razsežnost državljanske vzgoje pri predmetu sociologija - Eva Klemenčič
• Osnovni pojmi in ključne kompetence izobraževanja za demokratično državljanstvo - Mag. Mitja Sardoč
• Didaktični izzivi poučevanja in učenja sociologije - Eva Klemenčič
Obveznosti:
Št. izpeljav : 3

Aktivna udeležba na seminarju.
Rok prijave
5.12.2007
5.12.2007
5.12.2007

Predvideni čas izpeljave
13.2.2008 - 13.2.2008
10.3.2008 - 10.3.2008
12.3.2008 - 12.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 13,49 €
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Kraj izvedbe
Radovljica
Novo mesto
Koper

2P
2P
2D
2D
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25. Spoznavanje okolja
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: 29
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Marko Marhl; 02 2293783; marko.marhl@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

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
eksperimentalnem in terenskem delu.

Predavatelji in teme:
• Vsebine iz astronomije na razredni stopnji - Marko Marhl
• Pomen didaktičnih iger za poučevanje astronomije - Samo Fošnarič
• Orientacija na nočnem nebu - Vladimir Grubelnik, Robert Repnik
• Priprava učitelja na nočna astrološka opazovanja - Robert Repnik, Vladimir Grubelnik
• Astronomski pripomočki - Vladimir Grubelnik, Robert Repnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
8.2.2008

Predvideni čas izpeljave
21.3.2008 - 29.3.2008

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

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 45,86 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 25. Spoznavanje okolja

Spoznavanje okolja na sodelovalni način (naravoslovje)
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 45
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Metoda Kolar; 01 2363 131; metoda.kolar@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji/učiteljice, vzgojitelji/vzgojiteljice v osnovni šoli.
Cilji:

Pridobiti osnovna znanja o sodelovalnem učenju, ugotoviti, katere cilje iz učnih načrtov lahko osvajamo
na sodelovalni način in na terenu, izkustveno spoznati metode sodelovalnega učenja, načrtovati
izvedbo pouka na osnovi pridobljenih izkušenj in delo predstaviti.

Predavatelji in teme:
• Teoretična izhodišča - Metoda Kolar
• Teoretična izhodišča - Irena Vodopivec
• Praktični primeri - Dragica Cvetrežnik
• Praktični primeri - Helena Stare
• Sodelovalne metode dela - Metoda Kolar
• Sodelovalne metode dela - Irena Vodopivec
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

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

Udeleženci prinesejo s seboj učne načrte za osnovno šolo.
Rok prijave
20.12.2007

Predvideni čas izpeljave
16.3.2008 - 17.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,13 €
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Kraj izvedbe
Strunjan
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26. Španščina (tudi izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 26. Španščina (tudi izbirni predmeti)

Novi strokovni pristopi pri španskem jeziku in književnosti
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49; F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji španščine in diplomirani hispanisti.
Cilji:

Seznaniti učitelje španščine (na osnovnih, srednjih in jezikovnih šolah) in diplomirane hispaniste z
novostmi stroke na področju španskega jezika, španske in hispanoameriške književnosti ter didaktike
španščine. Našim diplomantom omogočiti, da ostanejo v stiku s stroko in da se nadalje izobražujejo.
Hkrati se s tem seminarjem ohrani stik med Filozofsko fakulteto in šolami, kjer se poučuje španščina in
se morebiti nadgradi v nadaljnjem sodelovanju (npr. na seminarju za mentorje ali podiplomskem
študiju).

Predavatelji in teme:
• Pragmatika španskega glagola - Jasmina Markič
• Španski glagol: pragmatična analiza problematičnih primerov rabe - Barbara Pihler
• Španski jezik in nove tehnologije - Alejandro Rodríguez Díaz del Real
• Začetki španskega jezika in književnosti - Maja Šabec
• Španski in hispanoameriški postmodernizem - Branka Kalenić Ramšak
• Medkulturnost: Unamuno in Rebula - Alejandro Rodríguez Díaz del Real
• Razvijanje medkulturne kompetence pri tujem jeziku - Nubia Zrimec
• Predstavitev rezultatov pedagoške prakse - Marjana Šifrar Kalan
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
4.1.2008

Predvideni čas izpeljave
24.1.2008 - 25.1.2008

2P
2D
2D
2P
2P
2S
2D
2D

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 47,04 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 26. Španščina (tudi izbirni predmeti)

Novosti pri poučevanju španščine
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 46
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Katarina Gospodarič; 05 725 5235; katarina.gospodaric@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji španščine v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Uporaba sodobnih metod in pristopov pri oblikovanju učne ure španščine kot so multiple inteligence,
NLP, VAKOG in projektno delo. Predstavitev in uporaba sodobnih načinov vrednotenja znanja:
jezikovni listovnik, samoocenjevanje in medsebojno ocenjevanje, ocenjevanje ustnih predstavitev ter
oblikovanje kriterijev.

Predavatelji in teme:
• Novi pristopi pri poučevanju španščine - mag. Marjana Šifrar Kalan
• Nove smernice pri vrednotenju znanja - mag. Katarina Gospodarič, Veronika Vizjak
• Projektni pristop in vrednotenje projektnega dela - Natali Žlajpah, Francisco Tardio
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.11.2007 - 30.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 16,24 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

3D
3D
2D
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27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Aerobika v šoli in ŠŠD
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Petra Zaletel, asist.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
petra.zaletel@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji v OŠ, SŠ, učitelji športne vzgoje, vodje ŠŠD, učitelji izbirnega predmeta.
Cilji:

Cilji so osvojiti ritmične in glasbene zakonitosti vadbe, povezovati različne gibalne strukture v aerobiki
v koreografijo ter pridobiti znanje o metodiki poučevanja različnih oblik aerobike za samostojno
vodenje skupinske vadbe. Skladno z učnim načrtom (OŠ, SŠ) bodo udeleženci spoznali primere dobre
prakse za pripravo programov splošne kondicijske priprave.

Predavatelji in teme:
• Pojem in pomen aerobike in njene pojavne oblike; zgradba ure aerobike - Petra Zaletel
• Ustvarjanje z ritmom - Petra Zaletel
• Gibalne strukture v aerobiki in njihovo povezovanje v različno zahtevne koreografije - Petra Zaletel, Gordana
Furjan-Mandić, Tina Jarc Šifrar
• Metode učenja v aerobiki - Petra Zaletel
• Uporaba pripomočkov v aerobiki - Petra Zaletel, Gordana Furjan-Mandić
• Stretching in sproščanje - Petra Zaletel
• Tekmovanje v aerobiki - C program - Petra Zaletel, Barbara Turšič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.2.2008

Predvideni čas izpeljave
20.3.2008 - 22.3.2008

2P
2D
8 D,V
4D
3 D,V
2V
3 D,V

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 67,86 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Aerobika za začetnike
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Petra Zaletel, asist.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
petra.zaletel@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Vzgojitelji predšolskih otrok, razredni učitelji, učitelji športne vzgoje in učitelji izbirnega predmeta.
Cilji:

Cilji so osvojiti ritmične zakonitosti vadbe ob glasbeni spremljavi, nadalje spoznati osnovne gibalne
strukture v aerobiki in jih povezovati v koreografijo ter spoznati osnovne metodične postopke učenja
aerobike; posebej za najmlajše, za vsako triado OŠ in za začetnike v aerobiki v SŠ. Skladno z učnim
načrtom (OŠ, SŠ) bodo udeleženci spoznali primere dobre prakse za pripravo programov splošne
kondicijske priprave.

Predavatelji in teme:
• Pojem in pomen aerobike in njene pojavne oblike; zgradba ure aerobike - Petra Zaletel
• Otrok in ritem - Petra Zaletel
• Osnovne gibalne strukture v aerobiki in njihovo povezovanje ob glasbi - Petra Zaletel, Gordana FurjanMandić
• Metode učenja v aerobiki - Petra Zaletel
• Uporaba pripomočkov v aerobiki - Petra Zaletel, Gordana Furjan-Mandić
• Stretching in sproščanje - Petra Zaletel
• Tekmovanje v aerobiki - C program - Petra Zaletel, Barbara Turšič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
27.2.2008

Predvideni čas izpeljave
27.3.2008 - 29.3.2008
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Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

2P
3D
8 D,V
4D
3 D,V
2V
2 D,V
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Najvišja dovoljena kotizacija: 70,07 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Družabni ples v šoli - priprave na šolske prireditve
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Meta Zagorc, doc; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
meta.zagorc@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Razredne učiteljice, učitelji športne vzgoje, učitelji v podaljšanem bivanju in drugi vodstveni delavci v
VIZ.
Cilji:

Razširjeno in poglobljeno teoretično in praktično seznanjanje učiteljev z metodami vadbe družabnega
plesa, oblikami športnega plesa in uspešnic zadnjih nekaj let ter priprava zaključnih šolskih prireditev,
kot so maturantski ples, valeta, proslave, dan šole ... Vsebina je primerna za poučevanje plesa v
plesnih krožkih na šoli, pri urah športne vzgoje, za tekmovanja in vse vrste prireditev na šoli ter za
Šolski plesni festival.

Predavatelji in teme:
• Nadaljevalna stopnja svetovnega plesnega programa - Meta Zagorc
• Plesne novosti in uspešnice - Petra Zaletel, Tina Jarc Šifrar, Nataša Lovše Pepelnak
• Standardni in latinskoameriški ples, tekmovalne kombinacije - Meta Zagorc, Tina Jarc Šifrar
• Ples kot sprostitev - Meta Zagorc
• Osnovna priprava plesalcev - Tina Jarc Šifrar
• Vsebine in oblike zaključnih prireditev - Meta Zagorc
• Osnove koreografije - Meta Zagorc, Nataša Lovše Pepelnak
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.12.2007

Predvideni čas izpeljave
28.1.2008 - 30.1.2008

4D
6D
2D
2D
2D
4D
4D

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 57,04 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Fitnes v šoli - nadaljevalni seminar
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1

Jaka Fetih, profesor športne vzgoje; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
jaka.fetih@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah (interesne dejavnosti, izbirne vsebine, ŠŠD ...).
Cilji:

Program je namenjen učiteljem športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah ter profesorjem športne
vzgoje, ki delujejo kot trenerji mlajših selekcij. Vsebina je povezana z zahtevnejšimi in naprednimi
načini vadbe v fitnesu v srednjih šolah in za mladino, ki se tekmovalno ukvarja s športom. Predstavljeni
bodo primeri dobre prakse, pri katerih bodo imeli učitelji možnost izmenjave izkušenj in idej za
neposredno delo v šolski praksi.

Predavatelji in teme:
• Rekreativni fitnes v današnjem času - Jaka Fetih
• Pravilna izvedba napredne tehnike vaj na trenažerjih - Jaka Fetih
• Priprava in izvedba zahtevnejših individualnih programov vadbe - Jaka Fetih
• Organizacija in načela vadbe v šoli, rekreativnem fitnesu in pri vadbi tekmovalnih športnikov - Jaka Fetih
• Napredni načini vadbe z uporaba prostih uteži in dodatnih rekvizitov - Andreja Semolič
• Športna prehrana in dodatki v njej za zahtevnejše športnike - Tadej Majerle
• Analiza in vrednotenje motoričnih in funkcionalnih sposobnosti v športu - Simon Škoda
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2P
3,50 V
3V
1V
2,50 V
2P
2V
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.12.2007

Predvideni čas izpeljave
10.1.2008 - 11.1.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 23,94 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Fitnes v šoli - osnovni seminar
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

Jaka Fetih, prof. šp. vzg.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
jaka.fetih@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah (interesne dejavnosti, izbirne vsebine, ŠŠD ...).
Cilji:

Program je namenjen učiteljem športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah ter učiteljem športne
vzgoje, ki delujejo kot trenerji mlajših selekcij (v ŠŠD, interesnih dejavnostih ...). Vsebina je povezana
z uvajanjem in izvedbo vadbe v fitnesu v osnovnih (zadnje triletje) in srednjih šole, kot del pouka,
izbirnih športnih panog, športnih dni ali krožkov na šoli. Predstavljeni bodo primeri dobre prakse, pri
katerih bodo imeli učitelji možnost izmenjave izkušenj in idej za neposredno delo v šolski praksi.

Predavatelji in teme:
• Vloga in pomen sodobnega fitnesa v šoli - Jaka Fetih
2P
• Izhodišča in modeli vadbe v fitnesu za odrasle in mladino - Jaka Fetih
2P
• Predstavitev, pravilna izvedba in načini posredovanja vaj na trenažerjih - Jaka Fetih
4V
• Priprava, izvedba in analiza individualnih programov vadbe - Jaka Fetih
3V
• Kako do fitnesa v šoli - Jaka Fetih
1P
• Biološki razvoj otroka in mladostnika ter vloga in pomen energijsko zahtevnejših vsebin v šolski športni vzgoji - 2 P
Branko Škof
• Oblikovanje telesa in mišic z uporaba prostih uteži in dodatnih rekvizitov - Andreja Semolič
2,50 V
• Osnove športne prehrane v rekreativnem športu - Tadej Majerle
2P
• Dodatki v športni prehrani in njihova uporaba v rekreativnem športu - Tadej Majerle
1,50 P
• Dodatki v športni prehrani in njihova uporaba v rekreativnem športu - Simon Škoda
2V
• Gibljivost in osnovne značilnosti raztezanja - Petra Zaletel
2V
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
8.10.2007

Predvideni čas izpeljave
8.11.2007 - 10.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,20 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Igra sredstvo gibalnega razvoja s primeri dobre prakse
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

izr.prof. dr. Borut Pistotnik; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
borut.pistotnik@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Vzgojiteljice v OŠ, razredne učiteljice, učitelji športne vzgoje, trenerji in vaditelji za mlajše starostne
skupine.
Cilji:

Predstavit uporabnost in možnosti, ki jih nudijo Naravne oblike gibanja (NOG) in Elementarne igre (EI)
pri otrokovem telesnem in gibalnem razvoju. Preko primerov dobre prakse in izkušenj ljudi, ki
pogosteje uporabljajo ta sredstva gibalnega razvoja, prikazat možnosti, ki jih tudi manjši nabor iger
nudi v vseh delih vadbene enote.

Predavatelji in teme:
• Razvoj otrokove igre - Saša Cecič Erpić
• Gibalni razvoj otrok in sodobna športna tehnologija - Mojmir Flisek
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2P
3 P,D
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• Motivacija otrok za gibanje in športno vzgojo - Saša Cecič Erpić
2 P,D
• Naravne oblike gibanja - Stanislav Pinter
1D
• Elementarne igre - Borut Pistotnik
1P
• Uporabnost NOG in EI v različnih delih vadbene enote - Borut Pistotnik, Stanislav Pinter, Aleš Rot, Bernarda 13 P,D
Pinter
• Osnovne značilnosti razvoja gibalnih sposobnosti - Borut Pistotnik
2P
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
11.12.2007
30.4.2008

Predvideni čas izpeljave
11.1.2008 - 13.1.2008
30.5.2008 - 1.6.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 56,78 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Mini in mala odbojka v prvi in drugi triadi s primeri dobre prakse
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Marko Zadražnik, asist; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
marko.zadraznik@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcih, razredne učiteljice (prvo in drugo triletje OŠ), učitelji športne vzgoje v
OŠ, ki poučujejo v prvi ali drugi triadi, učitelji v podaljšanem bivanju (OŠ).
Cilji:

Namen seminarja je seznaniti udeležence s pomenom mini in male odbojke. Poudarek na primernem
uvajanju odbojke v predšolsko obdobje (vrtci) in prvi triadi devetletke. Seznanili jih bomo z
elementarnimi in štafetnimi igrami z odbojkarsko vsebino in uvajalnimi igrami (žoga preko vrvice ...).
Spoznali bodo problematiko učenja odbojke in sodobne didaktične in metodične prijeme s katerimi
bodo te težave omilili. Seznanili jih bomo tudi z didaktičnimi pripomočki in možnostmi, ki jim jih nudi
telovadnica za boljše in hitrejše učenje male in mini odbojke in podali primere dobre prakse.

Predavatelji in teme:
• Razvojne značilnosti otrok v starosti 6 - 11 let - Vesna Štemberger
• Motorične sposobnosti otrok, ki so pomembne pri igranju male odbojke - Vesna Štemberger
• Elementarne igre namenjene razvoju motoričnih sposobnosti, rokovanja z žogo in nekaterih psihičnih
sposobnosti - Vesna Štemberger
• Primeri dobre prakse - Marko Zadražnik
• Predšolsko obdobje in prva triada v luči uvajanja odbojkarske motorike - Marko Zadražnik
• Odbojkarska motorika z žogo in brez nje - Marko Zadražnik
• Štafetne, elementarne ter uvajalne igre z odbojkarsko vsebino - Marko Zadražnik
• Metodika učenja osnovnih tehničnih i taktičnih prvin (zgornji in spodnji odboj ...) - Marko Zadražnik
• Igralni sistemi v K1 in K2 v mini in mali odbojki, pravila igranja mini in male odbojke v Sloveniji - Marko
Zadražnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
17.12.2007

Predvideni čas izpeljave
17.1.2008 - 19.1.2008

1P
1P
2V
1V
1P
2 P,V
4 P,V
8 P,V
4 P,V

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 64,86 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Načrtovanje in poučevanje iger z žogo v 1. triletju devetletke s primeri dobre prakse
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1

dr. Brane Dežman, izr.prof.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
brane.dezman@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Razredne učiteljice ali učitelji.
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Cilji:

Namen seminarja je seznaniti udeležence z učnim načrtom za "igre z žogo" v 1. triletju devetletke ter z
načinom sestavljanja tematskih in učnih priprav za igre z žogo. Poleg tega želimo udeležence
seznaniti s temeljnimi spretnostmi in igrami z žogo ter z organizacijo vadbe in z načini ocenjevanja
ravni obvladanja izbranih spretnosti z žogo. Program je namenjen razrednim učiteljicam in učiteljem, ki
poučujejo v 1. triletju devetletke. Predstavljeni bodo primeri dobre prakse, pri katerih bodo imeli učitelji
možnost izmenjave izkušenj in idej za neposredno delo v šolski praksi.

Predavatelji in teme:
• Sestavljanje tematskih in učnih priprav za igre z žogo - Brane Dežman
• Prikaz temeljnih košarkarskih spretnosti in elementarnih iger z žogo ter organizacije vadbe - Goran Vučković
• Prikaz temeljnih košarkarskih spretnosti in elementarnih iger z žogo ter organizacije vadbe - Goran Vučković
• Prikaz temeljnih nogometnih spretnosti in elementarnih iger z žogo ter organizacije vadbe - Marko Pocrnjič
• Prikaz temeljnih nogometnih spretnosti in elementarnih iger z žogo ter organizacije vadbe - Marko Pocrnjič
• Prikaz temeljnih odbojkarskih spretnosti in elementarnih iger z žogo ter organizacije vadbe - Marko Zadražnik
• Prikaz temeljnih odbojkarskih spretnosti in elementarnih iger z žogo ter organizacije vadbe - Marko Zadražnik
• Prikaz temeljnih rokometnih spretnosti in elementarnih iger z žogo ter organizacije vadbe - Primož Pori
• Prikaz temeljnih rokometnih spretnosti in elementarnih iger z žogo ter organizacije vadbe - Peter Lević
• Načini ocenjevanja ravni obvladanja izbranih spretnosti z žogo - Brane Dežman
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.12.2007

Predvideni čas izpeljave
21.1.2008 - 22.1.2008

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

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 43,65 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Načrtovanje in poučevanje košarke v osnovni in srednji šoli s primeri dobre prakse
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1

dr. Brane Dežman, izr.prof.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
brane.dezman@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Namen seminarja je seznaniti udeležence z učnim načrtom za košarko v 3. triletju devetletke in srednji
šoli ter s sestavljanjem tematskih in učnih priprav. Udeležencem želimo posredovati učinkovito
metodiko poučevanja košarke pri pouku športne vzgoje ter jih seznaniti z ocenjevanjem ravni
obvladanja košarkarskih spretnosti in znanja. Program je namenjen učiteljem športne vzgoje v
osnovnih in srednjih šolah, ki imajo težave pri poučevanju košarke. Predstavljeni bodo primeri dobre
prakse, pri katerih bodo imeli učitelji možnost izmenjave izkušenj in idej za neposredno delo v šolski
praksi.

Predavatelji in teme:
• Sestavljanje tematskih in učnih priprav za košarko pri pouku športne vzgoje - Brane Dežman
• Posodobljene praktične in teoretične vsebine ter metodični postopek poučevanja košarke v tretjem triletju
osnovne šole ter v osnovnem programu srednje šole - Brane Dežman, Dušan Grabnar
• Načini ocenjevanja ravni obvladanja košarkarskih spretnosti in znanja - Brane Dežman
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.12.2007

Predvideni čas izpeljave
31.1.2008 - 1.2.2008

2D
12 P,D
2D

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 35,61 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Novosti pri poučevanju male košarke in malega rokometa v drugem triletju OŠ s primeri dobre
prakse
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10

Št. izvajalca: 01005
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Št. točk: 1
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Koordinator:

izr. prof. dr. Frane Erčulj; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
frane.erculj@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Razredne učiteljice in učitelji.
Cilji:

Namen seminarja je seznaniti udeležence z učnim načrtom športne vzgoje v 2. triletju ter cilji in
vsebinami, ki se nanašajo na malo košarko in mali rokomet. Udeležencem predstaviti in jih seznaniti s
temeljnimi spretnostmi in igrami, ki se nanašajo na malo košarko in mali rokomet ter nadgraditi njihovo
znanje s primeri dobre prakse oz. praktičnimi izkušnjami uspešnih učiteljev ŠV v drugem triletju OŠ.
Program je namenjen izključno razrednim učiteljicam in učiteljem, ki poučujejo v 2. triletju OŠ.

Predavatelji in teme:
• Cilji in vsebine male košarke v drugem triletju OŠ - Frane Erčulj
• Pravila in sojenje male košarke - Frane Erčulj
• Metodika poučevanja male košarke (prikaz temeljnih košarkarskih spretnosti in iger na en in dva koša - Frane
Erčulj, Barbara Jekoš
• Prikaz vadbene ure na primeru male košarke in pogovor na temo vadbe male košarke v 2. triletju OŠ (primer
dobre prakse) - Barbara Jekoš
• Cilji in vsebine malega rokometa v drugem triletju OŠ - Marko Šibila
• Pravila in sojenje malega rokometa - Marko Šibila
• Metodika poučevanja malega rokometa (praktični prikaz nekaterih temeljnih rokometnih spretnosti in iger na en
in dva gola) - Marko Šibila
• Prikaz vadbene ure na primeru malega rokometa in pogovor na temo vadbe malega rokometa v 2. triletju OŠ
(primer dobre prakse) - Gabrijela Marinko
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.12.2007

Predvideni čas izpeljave
14.1.2008 - 15.1.2008

1P
1P
4V
2V
1P
1P
4V
2V

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 38,53 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Novosti pri poučevanju odbojke v šoli s primeri dobre prakse (nadaljevalni seminar)
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Marko Zadražnik, asist.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
marko.zadraznik@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje (OŠ in SŠ), učitelji drugih predmetov, ki sodelujejo na športnih dnevih, šolah v
naravi, športnih taborih (OŠ in SŠ).
Cilji:

Seminar je nadgradnja seminarju Odbojka v šoli in ŠŠD 1. Veliko število šolskih ekip je vsako leto
vključenih v šolska in druga tekmovanja v odbojki. Nekatere ekipe, ki prihajajo iz odbojkarsko razvitih
sredin, so sestavljene iz igralcev in igralk, ki trenirajo tudi v različnih klubskih selekcijah. Njihovo
znanje je pogosto zelo kakovostno. Vodenje procesa treniranja in vodenje teh ekip na tekmovanjih od
učitelja zahteva višjo raven znanja, kot ga potrebuje za vsakodnevno delo pri rednih urah športne
vzgoje.

Predavatelji in teme:
• Taktični elementi v K1 in K2 - Marko Zadražnik
• Sistem 6:2 - Marko Zadražnik
• Sistem 6:2 - Marko Zadražnik
• Primeri dobre prakse - Marko Zadražnik
• Kondicijska priprava, priprava ekipe na tekmo, vodenje tekme, pravila igre - Marko Zadražnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
4.2.2008

Predvideni čas izpeljave
4.3.2008 - 6.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 63,65 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.
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Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

6 P,V
7 P,V
6 P,V
1D
4 P,V

PSD – Posodobitveni programi

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

Novosti pri poučevanju odbojke v šoli s primeri dobre prakse (začetni seminar)
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Marko Zadražnik, asist.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
marko.zadraznik@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje (OŠ in SŠ), učitelji v podaljšanem bivanju (OŠ).
Cilji:

Namen seminarja je usposobiti udeležence za vodenje odbojke v tretji triadi osnovne šole in pri delu s
šolskimi ekipami, predstaviti novosti v didaktiki in metodiki učenja tehničnih prvin in taktičnih elementov
v odbojki ter starosti in znanju primernimi igralnimi sistemi in usposobiti udeležence za ocenjevanje
pridobljene ravni odbojkarskega znanja. Slušatelji bodo dobili praktične informacije in primere dobre
prakse. V ta namen bodo sami oblikovali primeren program vadbe odbojke in pri tem upoštevali
izkušnje tistih, ki ta proces že uspešno vodijo.

Predavatelji in teme:
• Metodika učenja tehničnih prvin - Marko Zadražnik
• Metodika učenja sistema 6 : 0; 4:2 - Marko Zadražnik
• Metodika učenja sistema obrambe "center naprej in krilo naprej" ter zaščite napadalca "center naprej in krilo
naprej" - Marko Zadražnik
• Načrtovanje procesa vadbe in ocenjevanje ravni znanja - Marko Zadražnik
• Kompozicija ekipe v igralnih rotacijah - Marko Zadražnik
• Primeri dobre prakse - Marko Zadražnik
• Vodenje tekme, sojenje tekme - Marko Zadražnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
24.12.2007

Predvideni čas izpeljave
24.1.2008 - 26.1.2008

8 P,V
5 P,V
2V
3P
1P
1P
4 P,V

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 63,65 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Ples v sodobni šoli - 1., 2., 3. triletje
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Meta Zagorc, doc.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
meta.zagorc@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Razredne učiteljice, učitelji športne vzgoje, učitelji v podaljšanem bivanju, drugi zaposleni v VIZ.
Cilji:

Učitelji se seznanijo z metodami vadbe različnih zvrsti plesa po posameznih triletjih ter oblikami
kulturnega vedenja in obnašanja v družbi. Spoznajo se z osnovami jazz plesa, baleta, družabnih
plesov ter s popularnimi plesnimi zvrstmi: hip - hop, pop, latino, salsa, jazz, funk itd. Srečajo se tudi z
družabno plesnimi igrami. Vsebina je primerna za poučevanje plesa pri urah športne vzgoje, v plesnih
krožkih na šoli, za tekmovanja in druge prireditve na šoli. Učitelji se seznanijo tudi z vsebino, ki je v
programu Šolskega plesnega festivala.

Predavatelji in teme:
• Ples in otrok, ples pri pouku v šoli - Meta Zagorc
• Družabno-plesne igre in družabni ples na različnih starostnih stopnjah - Meta Zagorc, Majda Bertoncelj
• Balet in jazz ples - Meta Zagorc, Nataša Lovše Pepelnak
• Poznavanje bontona, ples kot sprostitev - Meta Zagorc
• Šolski plesni festival - Petra Zaletel, Tina Jarc Šifrar, Nataša Lovše Pepelnak
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.1.2008

Predvideni čas izpeljave
21.2.2008 - 23.2.2008

178

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

2P
8D
6D
2D
6D

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 53,89 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Popularne plesne zvrsti pri izbirnem predmetu in izbirnih vsebinah
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Meta Zagorc, doc.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
marko.zadraznik@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Seminar je namenjen razrednim učiteljicam, učiteljem v podaljšanem bivanju, učiteljem športne vzgoje
in drugim, ki sodelujejo na športnih dnevih, šolah v naravi.
Cilji:

Učitelji se seznanijo s popularnimi plesnimi zvrstmi: hip - hop, pop, latino, salsa, jazz, funk itd.
Seznanijo se z vsebino, ki je v programu Šolskega plesnega festivala. Učiteljem posredujemo metode
poučevanja, osvojijo osnovne tehnike plesov, spoznavajo se z ritmom in glasbo, učijo se ustvarjati
koreografije.

Predavatelji in teme:
• Šolski plesni festival - popularne plesne zvrsti - del učnovzgojnega procesa - Meta Zagorc
• Koreografije in osnovne tehnike popularnih plesnih zvrsti HIP HOP, POP LATINO in primeri dobre prakse
- Petra Zaletel, Tina Jarc Šifrar, Nataša Lovše Pepelnak, Petra Zaletel
• Organizacija tekmovanja in sojenje - Meta Zagorc
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
22.10.2007

Predvideni čas izpeljave
22.11.2007 - 24.11.2007

4 P,D
18 P,D,V
2P

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 56,31 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

Razvoj hitrosti na osnovi SAQ metode
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Milan Čoh, red. prof. ; 01/520-77-52; permanentno@fsp.uni-lj.si; milan.coh@ fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje.
Cilji:

Udeleženci se seznanijo z vlogo, cilji in načrtovanjem razvoja hitrosti kot temeljne sposobnosti
kondicijske vadbe otrok in mladine. Predstavljena bodo tipi, sredstva in primeri vadbe hitrosti na osnovi
metode SAQ (Speed-Agility-Quickness) v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

Predavatelji in teme:
• Pomen, cilji, metodika in načrtovanje hitrosti v kondicijski pripravi - Milan Čoh
• Predstavitev SAQ metode razvoja hitrosti - Milan Čoh
• Povezanost vadbe hitrosti in vzdržljivosti - Branko Škof
• Modeli vadbe hitrosti v kolektivnih športnih panogah - Frane Erčulj
• Modeli vadbe hitrosti v individualnih športnih panogah - Bojan Struger
• Metode kontrole hitrosti - Milan Čoh
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.4.2008

Predvideni čas izpeljave
14.5.2008 - 16.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 70,90 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)
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Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

4P
4D
4D
4D
4D
4D

PSD – Posodobitveni programi

Športne poškodbe v šoli in prva pomoč
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1

doc. dr. Edvin Dervišević, dr. med.; tel. 01/520-77-52, fax. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
edvin.dervisevic@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje (osnovne in srednje šole) in razredni učitelji.
Cilji:

Namen seminarja je seznaniti slušatelje z vzroki športnih in s športom povezanih poškodb, ki se
pojavljajo na šoli ter z načinom ukrepanja ob poškodbi. Pojasnili bomo tudi načine preprečevanja
športnih poškodb. V praktičnem delu se bodo slušatelji naučili nuditi prvo pomoč pri različnih
poškodbah in pri tem uporabljati sodobne pripomočke. Po seminarju bodo sposobni spoznati tudi
znake določenih preobremenitvenih sindromov gibal pri otrocih in adolescentih, ki se dajo uspešno
preprečiti. Naučili se bodo vnašati teorijo preprečevanja športnih poškodb v prakso.

Predavatelji in teme:
• Epidemiologija športih poškodb na šolah: primerjava stanja v tujini in pri nas - Edvin Dervišević
• Epidemiologija športih poškodb na šolah: primerjava stanja v tujini in pri nas - Edvin Dervišević
• Vzroki za nastanek športne poškodbe - Edvin Dervišević
• Mehanizem poškodovanja - Edvin Dervišević
• Mehanizem poškodovanja - Edvin Dervišević
• Načela preventivnega treninga in preprečevanja športnih poškodb - Edvin Dervišević
• Najpogostejše akutne poškodbe gibal in najpogostejši preobremenitveni sindromi pri otrocih in adoelscentih Edvin Dervišević
• Najpogostejše akutne poškodbe gibal in najpogostejši preobremenitveni sindromi pri otrocih in adoelscentih Edvin Dervišević
• Temeljni postopki oživljanja - Vedran Hadžić
• Šok in ustavljanje krvavitev - Vedran Hadžić
• Oskrba ran in poškodbe glave in prva pomoč (ter očesa, ušesa in nosu) - Vedran Hadžić
• Oskrba ran in poškodbe glave in prva pomoč (ter očesa, ušesa in nosu) - Silva Jošt
• Poškodbe gibal - zvini in zlomi - Vedran Hadžić
• Piki žuželk in strupenih rib, zastrupitve - Silva Jošt
• Ukrepanje ob utopitvi, toplotni kapi, podhladitvi in dehidraciji - Vedran Hadžić
• Ukrepanje ob utopitvi, toplotni kapi, podhladitvi in dehidraciji - Silva Jošt
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
26.4.2008

Predvideni čas izpeljave
26.5.2008 - 27.5.2008

1P
1D
1P
1P
1D
1P
1P
1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 37,46 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Vaje za krepitev in oblikovanje telesa v smislu načrtovanja in izvedbe programa splošne kondicijske
priprave
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Petra Zaletel, asist.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
petra.zaletel@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje, izvajalci izbirnega programa šport za sprostitev, izvajalci izbirnih športnih
programov.
Cilji:

Cilji so osvojiti pravilno tehniko in izvedbo vaj za krepitev posameznih mišičnih skupin, tako s svojo
lastno težo, kot tudi z uporabo različnih pripomočkov; povezovati vaje v komplekse vaj ob glasbeni
spremljavi; osvojiti pravilno tehniko in izvedbo vaj za raztezanje oz. povečevanje gibljivosti. Skladno z
učnim načrtom (OŠ, SŠ) bodo udeleženci spoznali primere dobre prakse za pripravo programov
splošne kondicijske priprave.

Predavatelji in teme:
• Osnove načrtovanja programov splošne telesne priprave - Petra Zaletel
• Tehnika vaj za krepitev oz. oblikovanje telesa brez pripomočkov - Petra Zaletel
• Tehnika vaj za krepitev oz. oblikovanje telesa z uporabo pripomočkov - Petra Zaletel, Tina Jarc Šifrar
180

2P
4D
4D
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• Povezovanje vaj za krepitev v komplekse ob glasbi - Petra Zaletel, Tina Jarc Šifrar
• Vaje za razvoj različnih gibalnih sposobnosti (moč, ravnotežje, koordinacija, gibljivost) - Petra Zaletel
• Stretching in sproščanje - Petra Zaletel
• Pomen glasbe in ritma v zgradbi vadbene enote - Petra Zaletel
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
6.11.2007

Predvideni čas izpeljave
6.12.2007 - 8.12.2007

6 D,V
4D
2V
2 D,V

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 60,71 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

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

ATLETIKA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

Doc. dr. Vesna Štemberger; 01/5892-200; fax: 01/5347-997; vesna.stemberger@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji/profesorji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok.
Cilji:

Udeleženci poznajo metodične postopke za učenje posameznih vsebin atletske abecede in atletike v
prvi in drugi triadi.

Predavatelji in teme:
• ELEMENTARNE IGRE Z VSEBINAMI ATLETSKE ABECEDE - dr. Vesna Štemberger, mag. Franjo Krpač
• ATLETSKA GIMNASTIKA IN ABECEDA - dr. Vesna Štemberger, mag. Franjo Krpač
• TEKI (ŠPRINTI, TEKI NA DOLGE PROGE, ŠTARTI, PRESKAKOVANJE OVIR) - dr. Vesna Štemberger,
mag. Franjo Krpač
• SKOKI (V VIŠINO, DALJINO Z MESTA IN ZALETA) - dr. Vesna Štemberger, mag. Franjo Krpač
• METI (ŽOGICE, TEŽKE ŽOGE) - dr. Vesna Štemberger, mag. Franjo Krpač

2 LV
2 LV
4 P,LV
4 LV
4 LV

Obveznosti:

Aktivna prisotnost na vajah. V primeru, da udeleženec ne more izvajati posameznih vsebin, napiše
seminarsko nalogo na izbrano temo.

Pogoji:

Učitelji/profesorji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.12.2007

Predvideni čas izpeljave
15.1.2008 - 31.1.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 51,96 €
Opombe:

Laboratorijske vaje se zaradi varnosti udeležencev ter pogojev izvajajo v skupini do 15.

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

GIMNASTIKA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

Doc. dr. Vesna Štemberger; 01/5892-200; fax: 01/5347-997; vesna.stemberger@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji/profesorji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok.
Cilji:

Udeleženci poznajo metodične postopke za učenje posameznih vsebin gimnastične abecede in
gimnastike v prvi in drugi triadi, poznajo varovanja in asistence pri izvedbi posameznih prvin.

Predavatelji in teme:
• GIMNASTIČNE VAJE - dr. Vesna Štemberger, mag. Franjo Krpač
• PREMAGOVANJE ORODIJ KOT OKVIR - mag. Franjo Krpač
• OSNOVE AKROBATIKE: STOJA NA LOPATICAH, PREVAL NAPREJ IN NAZAJ, PREMET V STRAN,
STOJA NAROKAH - dr. Vesna Štemberger, mag. Franjo Krpač
• PRESKOKI: KLOPI, SKRINJE, KOZE, SESKOKI IN DOSKOKI, DELO NA MALI PROŽNI PONJAVI - dr.
Vesna Štemberger, mag. Franjo Krpač
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• VAJE V VESI IN OPORI: PLEZANJA, KOLEB, VZMIK - dr. Vesna Štemberger
• VAJE NA NIZKI GREDI, PRESKAKOVANJA KOLEBNICE, SKOKI, OBRATI, RAZOVKA, MAČJI SKOK Mojca Rode

4 LV
4 LV

Obveznosti:

Aktivna prisotnost na vajah. V primeru, da udeleženec ne more izvajati posameznih vsebin, napiše
seminarsko nalogo na izbrano temo.

Pogoji:

Učitelji/profesorji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.12.2007

Predvideni čas izpeljave
15.1.2008 - 31.1.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 68,97 €
Opombe:

Laboratorijske vaje se zaradi varnosti udeležencev ter pogojev dela izvajajo v skupini do 15.

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

NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

Doc. dr. Vesna Štemberger; 01/5892-200; fax: 01/5347-997; vesna.stemberger@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji/profesorji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok.
Cilji:

Udeleženci poznajo teoretične vsebine za posredovanje naravnih oblik gibanja in iger v prvi in drugi
triadi. Poznajo vaje, igre za razvoj posameznih motoričnih sposobnosti. Poznajo načela izbire in
uporabe elementarnih iger v posameznih etapah ure športne vzgoje.

Predavatelji in teme:
• NARAVNE OBLIKE GIBANJA: HOJA, TEKI, SKOKI, METI, LAZENJA, PLAZENJA, PLEZANJA... - dr. Vesna
4 LV
Štemberger, mag. Franjo Krpač
• IGRE, VAJE ZA RAZVOJ POSAMEZNIH MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI - dr. Vesna Štemberger, mag.
6 P,LV
Tjaša Filipčič
• ELEMENTARNE IGRE V UVODNEM, GLAVNEM IN ZAKLJUČNEM DELU UČNE URE - dr. Vesna
6 P,LV
Štemberger, mag. Franjo Krpač
Obveznosti:

Aktivna prisotnost na vajah.

Pogoji:

Učitelji/profesorji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.12.2007

Predvideni čas izpeljave
15.1.2008 - 31.1.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,47 €
Opombe:

Laboratorijske vaje se zaradi varnosti udeležencev ter pogojev za delo izvajajo v skupini do 15.

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

Plavanje - nadaljevalni tečaj
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 30
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

izr. prof. dr. Jurij Planinšec; 02 2293783; jurij.planinsec@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji/ice razrednega pouka, vzgojitelji/ice.
Cilji:

Osnovni cilj programa je, da udeleženci pridobijo nova teoretična in praktična znanja, ki jim bodo
zagotavljala samostojno poučevanje plavanja, ki je sestavni del programa športne vzgoje v prvem
triletju osnovne šole.

Predavatelji in teme:
• Tehnike plavanja - Jurij Planinšec
• Didaktično-metodične posebnosti poučevanja plavanja otrok - Jurij Planinšec
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• Reševanje iz vode - Jurij Planinšec
• Tehnika plavanja, didaktično-metodične značilnosti plavanja (kravl, prsno, hrbtno, osnove delfina, štartni skok
v vodo, obrati) - Andi Brlič
• Reševanje iz vode - Andi Brlič
Pogoji:

2P
12 V
6V

Opravljen plavalni tečaj v času dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti oz. program strok. spop.
Plavanje - osnovni program.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
29.3.2008

Predvideni čas izpeljave
19.4.2008 - 26.4.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,61 €
Opombe:

Plačilo vstopnine v kopališče.

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

Plavanje - osnovni program
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 31
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Jurij Planinšec; 02 2293783; jurij.planinsec@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji/ice razrednega pouka, vzgojitelji/ice.
Cilji:

Osnovni cilj programa je, da udeleženci pridobijo osnovno znanje, ki jim bo ob ustrezni nadgradnji v
nadaljevalnem programu omogočalo poučevanje plavanja na tečajih v okviru rednega pouka športne
vzgoje v prvem triletju.

Predavatelji in teme:
• Vpliv plavanja na človekove bio-psiho-socialne razsežnosti - Jurij Planinšec
• Osnove tehnike plavanja - Jurij Planinšec
• Didaktično-metodični vidiki učenja plavanja - Jurij Planinšec
• Osnove tehnike plavanja (kravl, prsno, hrbtno, osnove delfina, štartni skok v vodo, obrati) - Andi Brlič
• Osnove plavalne didaktike in metodike - Andi Brlič
Pogoji:

2P
2P
2P
5V
5V

Znanje dveh plavalnih tehnik.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.3.2008

Predvideni čas izpeljave
4.4.2008 - 12.4.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 41,40 €
Opombe:

Plačilo vstopnine v kopališče.

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

Športna vzgoja v prvem in drugem triletju - elementarne igre
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 32
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Jurij Planinšec; 02 2293783; jurij.planinsec@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Profesorji/ice razrednega pouka, vzgojitelji/ice.
Cilji:

Glavni namen programa je usposobiti udeležence za izbiro, načrtovanje, vodenje in evalviranje novih
elementarnih iger pri sodobnem pouku športne vzgoje v prvem in drugem triletju.

Predavatelji in teme:
• Pomen elementarnih iger za spodbujanje različnih razsežnosti otrokovega razvoja - Jurij Planinšec
• Načrtovanje in priprava novih elementarnih iger - Jurij Planinšec
• Elementarne igre v uvodnem, glavnem in zaključnem delu vadbene enote - Črtomir Matejek
• Novi didaktični pripomočki za elementarne igre - Črtomir Matejek
• Didaktično-metodični postopki ter organizacija elementarnih iger pri pouku - Črtomir Matejek
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
9.2.2008

Predvideni čas izpeljave
14.3.2008 - 28.3.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 34,83 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 27. Športna vzgoja (tudi izbirni predmeti)

Aerobna vadba tako ali drugače
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 47
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Gorazd Sotošek; 03-490-79-32; gorazd.sotosek@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji/-ce športne vzgoje, učitelji/ce razrednega pouka.
Cilji:

Cilj programa je posredovati udeležencem različne možnosti predstavitve in načine spoznavanja
zakonitosti vzdržljivostne vadbe.

Predavatelji in teme:
• Pomen aerobne vadbe in njen vpliv na srce in ožilje - Darinka Verovšek
• Predstavitev in uporaba merilcev srčnega utripa - Matjaž Ovsenek
• Preverjanje začetnega stanja in načrtovanje vadbe - Matjaž Ovsenek
• Možnosti uporabe merilcev srčnega utripa pri šolski športni vzgoji - Darinka Verovšek
• Delovni listi in modeli teoretičnih in praktičnih vsebin pri vzdržljivostni vadbi - Darinka Verovšek
• Predstavitev možnosti uporabe nordijske hoje in motivacija - Darinka Verovšek
• Tehnika nordijske hoje - osnovni in nadaljevalni nivo, hoja po in v klanec - Matjaž Ovsenek
• Neprekinjena hoja v naravi - Matjaž Ovsenek
Pogoji:

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

Obvezna je športna oprema.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.6.2008

Predvideni čas izpeljave
28.8.2008 - 29.8.2008

Kraj izvedbe
Smlednik

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,32 €
Opombe:

Natisnjeno prijavnico pošljite koordinatorju na naslov: Zavod RS za šolstvo, OE Celje, Cankarjeva 1,
Celje.

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

Ljudski in otroški plesi v osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 48
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Gorazd Sotošek; 03-490-79-32; gorazd.sotosek@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji/-ce športne vzgoje, učitelji/-ce prvega in drugega triletja.
Cilji:

Cilji programa so: - teoretično in praktično seznanjanje z metodami vadbe ljudskih plesov ter
seznanjanje s slovensko ljudsko plesno in drugo spremljevalno dediščino, - teoretično in praktično
seznanjanje z metodami vadbe otroških plesov ter učenje skozi igro do plesa, - pridobivanje znanj za
pripravo vsebin, ki jih predvideva učni načrt za poučevanje ljudskih in otroških plesov, - obnoviti znanja
načrtovanja in izvedbe ljudskih in otroških plesov v osnovni šoli pri pouku športne vzgoje od 1. - 9.
razreda, pri izbirnem predmetu, šolski folklorni skupini in krožkih.

Predavatelji in teme:
• Ljudski ples - kulturna dediščina - Branko Fuchs, Miran Voglar
• Ljudski ples v šoli - Anja Podlesnik Fetih, Vesna Berce
• Plesi posameznih pokrajin, rajalne igre, prilagojeni plesi in plesi z dodatnimi nalogami - Vesna Berce, Anja
Podlesnik Fetih
• Medpredmetno povezovanje plesa z drugimi predmeti - Miran Voglar, Branko Fuchs

184

2V
2V
2V
2V

PSD – Posodobitveni programi

Pogoji:

Obvezna je športna oprema.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.3.2008

Predvideni čas izpeljave
19.4.2008 - 19.4.2008

Kraj izvedbe
Poljčane

Najvišja dovoljena kotizacija: 29,44 €
Opombe:

Natisnjeno prijavnico pošljite koordinatorju na naslov: Zavod RS za šolstvo, OE Celje, Cankarjeva 1,
Celje.

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

Od plazenja do stoje na rokah
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 49
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Gorazd Sotošek; 03-490-79-32; gorazd.sotosek@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji/-ce v vrtcih, učitelji/ce prvega in drugega triletja.
Cilji:

Cilji programa so: - spoznati učne oblike in metode, s katerimi lahko varno in enostavno naučimo
gimnastične prvine, opredeljene v učnem načrtu, - razumeti vpliv telesne vadbe na pravilen telesni
razvoj, - spoznati in preizkusiti sistem varovanja posameznih gimnastičnih prvin, - uporabljati različne
metodične pristope pri delu s skupino otrok, - spoznati oblike difeneciacije in individualizacije, načrtovati priprave na pouk športne vzgoje s cilji, vezanimi na vsebino gimnastike.

Predavatelji in teme:
• Vloga in pomen izvajanja gibanja ter vsebin gimnastike za otrokov razvoj - Nives Markun Puhan
• Priprava na uro ŠV z gimnastičnimi vsebinami in opredelitev kriterijev preverjanja znanja - Nives Markun Puhan
• Organizacijske oblike izvajanja vsebin gimnastike - Ana Peček
• Dušan Štuhec - Dušan Štuhec
Pogoji:

1P
1D
3V
3V

Obvezna je športna oprema.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.3.2008

Predvideni čas izpeljave
12.4.2008 - 12.4.2008

Kraj izvedbe
Dobrova pri Ljubljani

Najvišja dovoljena kotizacija: 14,71 €
Opombe:

Natisnjeno prijavnico pošljite koordinatorju na naslov: Zavod RS za šolstvo, OE Celje, Cankarjeva 1,
Celje.

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: 50
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Gorazd Sotošek; 03-490-79-32; gorazd.sotosek@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Športni pedagogi/-nje, razredni učitelji/-ce, vzgojitelji/-ce.
Cilji:

Udeleženci bodo: - spoznali različne pripomočke iz vsakdanjega življenja kot didaktične pripomočke za
popestritev vadbe za doseganje ciljev športne vzgoje v telovadnici in pri dejavnostih v vodi, - spoznali
različne enostavne prilagoditve predznanju in sposobnostim otrok v skupini v telovadnici in pri učenju
plavanja, - razumeli pomen diferenciacije in individualizacije pri pouku športne vzgoje, - uporabljali
raznovrstna drobna orodja kot pripomočke pri učenju športnih znanj, razvijanju gibalnih in
funkcionalnih sposobnosti otrok, pri odpravljanju napak in za popestritev vadbe.

Predavatelji in teme:
• Elementarne igre z žogo - Robert Pavli
• Postopnost učenja, različnost otrok in vzroki - Breda Lorenci
• Individualizacija vadbe z raznim drobnim orodjem - Breda Lorenci
• Prilagajanje uporabe orodij in pravil igre - Breda Lorenci
• Vsakodnevni predmeti kot drobno orodje pri športni vzgoji - Nives Markun Puhan
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• Prilagajanje pri navajanju na vodo in učenju plavanja - Gorazd Sotošek
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Obvezna je športna oprema.
Rok prijave
22.2.2008

Predvideni čas izpeljave
21.3.2008 - 22.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 33,62 €
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Kraj izvedbe
Murska Sobota
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29. Umetnostna zgodovina
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 29. Umetnostna zgodovina

Razumevanje likovne umetnosti - novosti v stroki in njihova uporaba v vzgojno-izobraževalnem delu
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49 F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Srednješolski profesorji umetnostne zgodovine.
Cilji:

Razvijanje strokovne usposobljenosti za različne interpretacijske pristope v razumevanju umetnostnih
spomenikov. Stalno strokovno izpopolnjevanje profesorjev, seznanjanje z novostmi v stroki in
razvijanje sodobnih pedagoško didaktičnih pristopov pri pouku umetnostne zgodovine.

Predavatelji in teme:
• Umetniki pri delu - podobe srednjeveških ustvarjalcev - Nataša Golob
• Raziskovanje baroka na Slovenskem: problemi in perspektive - Matej Klemenčič
• Secesija v uporabni umetnosti - Mateja Kos
• Podeželje kot prostor pristnosti - Lev Kreft
• Vloga grba pri uveljavljanju identitete srednjeveških plemičev - Katja Mahnič
• Didaktika umetnostne zgodovine in medpredmetno povezovanje - Olga Paulič
• Baročna arhitektura v Sloveniji. Nova dognanja - Igor Weigl
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 31.10.2007

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

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 29,03 €
Opombe:

Pri vseh urah naj se upošteva tudi laborantsko delo.

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 29. Umetnostna zgodovina

Nove metode dela in didaktični pristopi k poučevanju umetnostne zgodovine
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 51
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Nina Ostan; T 01/23 63 145 F 01/23 63 150; nina.ostan@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji umetnostne zgodovine in likovne umetnosti v srednji šoli; učitelji umetnostne zgodovine v
osnovni šoli.
Cilji:

Profesorje seznaniti in opogumiti za uporabo novih metod dela in novih pristopov k poučevanju
umetnostne zgodovine, predstaviti vlogo umetnosti pri medpredmetnem povezovanju, timskem
poučevanju in projektnih dnevih, ozavestiti pomen in vlogo ikonografije v poučevanju UZG, spodbuditi
vključevanje fotografije in filma v UZG, vključiti uporabo IKT in spletne učilnice v proces izobraževanja,
preizkusiti načrtovanja, izpeljavo in evalvacijo novih oblik in metod dela skozi učno uro v v praksi.

Predavatelji in teme:
• Vloga ikonografije pri prenovi učnih načrtov - dr.Tine Germ
• Medpredmetno povezovanje v okviru timskega poučevanja - Nina Ostan
• Medpredmetno povezovanje v obliki projektnega dne: umetnost kot izhodišče in nosilec projektnega dne Jasna Rojc
• Film in likovna umetnost - mag Jože Dolmark
• Delo na daljavo: konzultacije ob načrtovanju in izpeljavi učne ure - dr. Tine Germ
• Delo na daljavo: konzultacije ob načrtovanju in izpeljavi učne ure - Nina Ostan
• Delo na daljavo: konzultacije ob načrtovanju in izpeljavi učne ure - Jasna Rojc
• Delo na daljavo: konzultacije ob načrtovanju in izpeljavi učne ure - mag. Jože Dolmark
• Predstavitev in evalvacija izpeljanih učnih ur, projektov - dr. Tine Germ
• Predstavitev in evalvacija izpeljanih učnih ur, projektov - Nina Ostan
• Predstavitev in evalvacija izpeljanih učnih ur, projektov - Jasna Rojc
• Predstavitev in evalvacija izpeljanih učnih ur, projektov - mag Jože Dolmark
Obveznosti:

Učitelji načrtujejo učno uro z uporabo novih metod in didkatičnih pristopov, uro izpeljejo pri pouku, v
drugem delu seminarja izpeljano učno uro predstavijo in evalvirajo.
187

2P
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2D
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2D
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Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Poznavanje osnov IKT tehnologije.
Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
24.9.2007 - 18.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 73,91 €
Opombe:

Del seminarja (8 ur) poteka kot delo na daljavo preko individualnih konzultacij z mentorjem.
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30. Zgodovina
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 30. Zgodovina

Edukacija profesorjev zgodovine za primerno vključevanje obiska muzeja v šolski učni proces
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01019

Št. točk: 1

doc. dr. Aleksandra Berberih Slana; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji zgodovine - OŠ in SŠ.
Cilji:

Naučiti profesorje, da kvaliteten obisk muzeja zahteva posebno pripravo in razumevanje dela muzeja kako čim bolje izkoristiti učno delo v muzeju.

Predavatelji in teme:
• Muzej v učnem šolskem procesu - Dragan Potočnik
• Razumevanje dela muzeja, priprava učencev na obisk - Aleksandra Berberih Slana
• Delo v muzeju - Simona Tripkovič, Irena Mavrič Žižek
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
26.10.2007

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 8.12.2007

4P
4P
8 ED

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 32,60 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 30. Zgodovina

Izbrane teme iz sodobne zgodovine
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 52
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Vilma Brodnik; Telefon: 01/236 31 19, faks: 01/236 31 50; vilma.brodnik@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Primerjava vzrokov za različne pojavne oblike terorizma in sklepanje o značilnostih islamskega
terorizma s poudarkom na dogajanjih na Bližnjem vzhodu; opredelitev in primerjava značilnosti
dogajanja v zvezi z osamosvojitvijo Slovenije: demokratizacija Slovenije, DEMOS, politične,
diplomatske in vojaške akcije ob osamosvajanju; snovanje primerov obravnave obeh tematik programa
pri pouku zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.

Predavatelji in teme:
• Islamski terorizem s poudarkom na dogajanju na Bližnjem vzhodu - mag. Primož Šterbenc
• DEMOS - dr. Janko Prunk
• Osamosvojitev Slovenije - dr. Rosvita Pesek
• Vojaške akcije ob osamosvajanju Slovenije - dr. Božo Repe
• Didaktično-metodični vidiki obravnave tem o terorizmu in osamosvojitvi Slovenije - Vilma Brodnik
• Pedagoške delavnice in snovanje primerov obravnave tem o terorizmu in osamosvojitvi pri pouku - Vilma
Brodnik
Obveznosti:

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

Izdelava seminarske naloge.
Rok prijave
11.1.2008

Št. izpeljav : 1

Predvideni čas izpeljave
7.2.2008 - 7.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 12,70 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 30. Zgodovina

Zgodovina v osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 53
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Bernarda Gaber; 03-490-79-36; bernarda.gaber@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30
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Ciljna skupina: Učitelji/-ce zgodovine v osnovnih šolah.
Cilji:

Posodobitev učnega načrta pri predmetu zgodovina zahteva prečen pregled in poznavanje učnih
vsebin z zgodovinsko tematiko na vsej stopnji osnovnošolskega izobraževanje. Za takšen vertikalen
(tudi prečen) pregled učnih vsebin na vsej stopnji osnovnošolskega izobraževanja, ni dovolj le to, da
učitelj zgodovine pozna učne načrte za predmet Spoznavanje okolja in za predmet Družba (prvo in
drugo triletje), pač pa, da se seznani z metodami in oblikami dela, ki jih izvajajo učitelji prvega in
drugega triletja pri učenju in poučevanju učnih vsebin z zgodovinsko tematiko pri omenjenih predmetih.

Predavatelji in teme:
• Cilji, metode in dejavnosti načrtovanja pri predmetu zgodovina v OŠ - dr. Dragan Potočnik
• Didaktični pristopi pri obravnavi zgodovinskih tem od prvega do petega razreda v OŠ - dr. Vlasta Hus
• Medpredmetna in medrazredna povezava družboslovnih predmetov v OŠ - Bernarda Gaber
• Učenje in poučevanje predmeta spoznavanje okolja in družba - Inka Jazbinšek
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.9.2007

Predvideni čas izpeljave
5.10.2007 - 6.10.2007

4P
4P
4D
4D

Kraj izvedbe
Celje

Najvišja dovoljena kotizacija: 37,46 €
Opombe:

Natisnjeno prijavnico pošljite koordinatorici na naslov: Zavod RS za šolstvo, OE Celje, Cankarjeva 1,
Celje.
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33. Državljanska vzgoja in etika
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 33. Državljanska vzgoja in etika

Poučevanje in učenje državljanske vzgoje
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 0,5

Eva Klemenčič; tel.: 01 420 12 53; fax.: 01 420 12 66; eva.klemencic@pei.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski učitelji predmeta državljanska vzgoja in etika, izbirnega predmeta državljanska kultura
ter srednješolskega predmeta družboslovje (sklop državljanska kultura).
Cilji:

Namen in cilji programa so usklajeni z učnim načrtom za državljansko vzgojo in etiko ter državljansko
kulturo, hkrati pa se osredotočijo na novosti, tako pri poučevanju kot učenju, vsebin državljanske
vzgoje. Posebna pozornost je namenjena novim didaktičnim pristopom pri poučevanju, procesom
osvajanja novih pojmov na različnih ravneh in težjim vsebinam predmetnega področja.

Predavatelji in teme:
• Poučevanje in učenje državljanske vzgoje - mag. Mitja Sardoč
• Uresničevanje otrokovih pravic kot praktična državljanska vzgoja - dr. Zoran Pavlović
• Didaktizacija vsebin državljanske vzgoje - Eva Klemenčič
Obveznosti:
Št. izpeljav : 3

Aktivna udeležba na seminarju.
Rok prijave
12.9.2007
12.9.2007
12.9.2007

Predvideni čas izpeljave
7.11.2007 - 7.11.2007
12.11.2007 - 12.11.2007
26.11.2007 - 26.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,07 €
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Kraj izvedbe
Radovljica
Novo Mesto
Celje

3 P,D
2 P,D
3 P,D
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36. Filozofija za otroke
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 36. Filozofija za otroke

Program iz filozofije za otroke
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 54
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Mišo Dačić; 01 23 63 113; miso.dacic@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

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 raziskovanje 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
• Logika - vsebine iz učnega načrta - Janez Bregant
• Politična filozofija - vsebine iz učnega načrta - Marjan Šimenc
• Prikaz učne ure z učenci - Mojca Štiglic, Marjeta Žumer
• Etika - vsebine iz učnega načrta - Mišo Dačić
• Vodenje dialoga - Alenka Hladnik
• Kaj je filozofija? - Dean Komel
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.3.2008 - 17.3.2008

2P
4P
4P
4H
4P
3D
3P
Kraj izvedbe
Kranj

Najvišja dovoljena kotizacija: 39,54 €
Opombe:

Delovni zvezki: Harijeva odkritja, Liza in etična raziskovanja, Marko in raziskovanje družbe.
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37. Genetika
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 37. Genetika

Program iz molekulske genetike
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01006

Št. točk: 1

doc. dr. Marjanca Starčič Erjavec; Tel.: +386 423 33 88; Fax: +386 257 33 90;
marjanca.starcic.erjavec@bf.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji biologije na OŠ in SŠ.
Cilji:

Posodobiti znanje iz molekulske genetike, pregledati aktualne teme s tega področja. V praktičnem delu
učitelji izvedejo dve sodobni tehniki molekulske genetike - verižno reakcijo s polimerazo (PCR) in
molekulsko kloniranje ter se spoznajo z osnovami računalniške obdelave nukleotidnih zaporedij
(bioinformatika) in osnovami analize DNK v kriminalistiki.

Predavatelji in teme:
• Sinteza DNK "in vivo" in "in vitro" - Blagajana Herzog Velikonja
• Molekulsko kloniranje in gensko spremenjeni organizmi - Darja Žgur Bertok
• Genetika iz vsakdana (okrogla miza) - Miklavž Grabnar
• Verižna reakcija s polimerazo (PCR) - Jerneja Ambrožič Avguštin, Fani Oven
• Priprava molekulskega klona (rezanje DNK, ligacija DNK, elektroporacija) - Marjanca Starčič Erjavec, Fani
Oven
• Analiza DNK v bioinformatiki in kriminalistiki - Lejla Pašić, Fani Oven
Obveznosti:

Izpolnitev delovnega zvezka.

Pogoji:

Predznanje iz genetike pridobljeno v dodiplomskem študiju in/ali v drugih oblikah profesionalnega
usposabljanja.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
5.10.2007

Predvideni čas izpeljave
19.10.2007 - 20.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 57,81 €
Opombe:

Za vaje je potrebna laboratorijska halja.
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Kraj izvedbe
BF - Oddelek za biologijo, Ljubljana

3P
3P
1R
3 LV
3 LV
3D
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38. Hrvaščina
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 38. Hrvaščina

Hrvaščina
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1,5

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vsi učitelji predmeta hrvaščina.
Cilji:

Nadgradnja tem, ki so bile predstavljene v PP, oblikovanje posameznih učnih/učbeniških enot (učitelji
učiteljem), seznanjanje z novostmi iz hrvaškega jezika, literature in kulture ter njihova raba v
konkretnih enotah, seznanjanje z novimi didaktičnimi pristopi (mediji pri poučevanju, e-učenje),
korelacije med predmetoma hrvaščina in slovenščina: kako uporabiti znanje prvega jezika pri
počevanju tujega jezika, zlasti v primeru dveh sorodnih jezikov, uporaba različnih besedilnih žanrov pri
učenju/poučevanju interkulturnih vsebin.

Predavatelji in teme:
• Novosti iz hrvaškega jezika, literature in kulture - Vesna Požgaj Hadži
• Novi didaktični pristopi - Tatjana Balažic Bulc, Antun Pavlin
• Korelacije med hrvaščino in slovenščino v zadnjem triletju osnovne šole - Vesna Požgaj Hadži, Tatjana
Balažic Bulc, Olga Košorok, Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, Olga Košorok
• Besedilo kot izhodišče za interkulturne vsebine pri poučevanju hrvaškega jezika - M. Benjak
• Oblikovanje učnih enot - Vesna Požgaj Hadži, M. Benjak, Olga Košorok, Vesna Požgaj Hadži, M. Benjak,
Olga Košorok
• Terensko delo v Zagrebu - Vesna Požgaj Hadži , T. Balažic Bulc
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 60,53 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana, Zagreb

1P
3 P,D
4 P,D
4 P,D
4 P,D
8 TD
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39. Kemija v okolju
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 39. Kemija v okolju

OSNOVE BIO-GEO-KEMIJE OKOLJA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

dr. Iztok Devetak, asist.; 01/5892-204; fax: 01/5892-233; iztok.devetak@pef.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji naravoslovnih predmetov.
Cilji:

Udeleženci programa bodo teoretično in praktično spoznali vsebine povezane s bio-geo-kemični cikli
snovi na Zemlji in smernice njihove integracije v pouk naravoslovja v osnovni in srednji šoli.

Predavatelji in teme:
• OSNOVE BIO-GEO-KEMIČNIH CIKLOV SNOVI NA ZEMLJI - dr. Iztok Devetak
• ANTROPOGENI VPLIVI NA OKOLJE - dr. Iztok Devetak
• PROCESIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV - dr. Saša A. Glažar
• OGLJIKOV DIOKSID IN OKOLJSKI PROBLEMI - dr. Saša A. Glažar
• EKSPERIMENTALNO DELO PRI PREDMETU KEMIJA V OKOLJU - dr. Iztok Devetak, Matej Urbančič
Obveznosti:

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

Slušatelji programa morajo aktivno sodelovati pri eksperimentalnem delu in izpolniti delovne liste.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.3.2008

Predvideni čas izpeljave
1.5.2008 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 33,45 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 39. Kemija v okolju

Kemija v okolju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 55
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Anita Poberžnik; 028839277; anita.poberznik@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji kemije in laboranti v OŠ in SŠ.
Cilji:

Spoznavanje in poglobitev osnovnih značilnosti eksperimentalnega-terenskega dela, od načrtovanja,
izvajanja in vrednotenja; usposabljanje za sodelovalno-raziskovalno in projektno učno delo pri
preučevanju okoljskih dejavnikov; seznanitev z eksperimentalnimi metodami in za kemijsko analizo
zraka, vode in tal.

Predavatelji in teme:
• Pridobivanje in povezovanje pomembnih podatkov o stanju okolja (prst,voda,zrak) - Mladen Franko, Ana Vovk
6P
Korže, Polonca Trebše
• Priprava in čiščenje vod - Marijana Simonič
2P
• Eksperimentalno določanja ključnih parametrov za ugotavljanje kakovosti okolja (zrak, voda, tla) - Ana Vovk
8 ED
Korže, Zdenka Keuc, Margareta Vinkl oz. Anita Poberžnik , Mariza Skvarč
• Ekskurzija in terensko delo, kot obliki dela v učnem procesu - Anita Poberžnik, Mariza Skvarč
4D
• Vključevanje problemskega pristopa pri obravnavi okolja - Andreja Bačnik, Mariza Skvarč, Anita Poberžnik
2 ED
• Vrednotenje eksperimentalnega in terenskega dela - Andreja Bačnik, Mariza Skvarč
2D
Pogoji:

Primerna obutev in obleka za delo na terenu.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.5.2008 - 17.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 100,60 €

41. Klekljanje
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 41. Klekljanje

KLEKLJANE ČIPKE CLUNY
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Kraj izvedbe
Nova Gorica
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GIMNAZIJA JURIJA VEGE, Čipkarska šola Idrija, PRELOVČEVA 2, 5280 Idrija
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 06001

Št. točk: 1,5

Metka Fortuna; 05 37 34 570, 05 37 34 571; info@cipkarskasola.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji v čipkarskih šolah, izbirnih predmetov klekljanje in krožkov klekljanja.
Cilji:

Ponovno oživiti tehniko klekljanja, ki je bila v Idriji v preteklosti močno zastopana, usposobiti učitelje za
poučevanje cluny tehnike, pridobiti kakovostno strokovno teoretično znanje o cluny čipki, pridobiti
praktično znanje o izdelavi cluny čipke, izdelati vzorčni primer cluny čipke, uporabiti pridobljeno zanje
pri vzgojno-izobraževalnem delu, uporabiti avtentične arhivske vzorce za cluny čipko.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev cluny čipke - Christine Mirecki
• Klekljanje cluny čipke - Christine Mirecki

1P
23 D

Obveznosti:

Prisotnost, aktivno delo, seminarska naloga.

Pogoji:

Obvladanje uporabe mednarodne barvne skale pri klekljanju, poznavanje zakonitosti izdelave stavljene
čipke, obvladanje osnovnih tehnik klekljanja.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.3.2008

Predvideni čas izpeljave
23.8.2008 - 25.8.2008

Kraj izvedbe
Idrija

Najvišja dovoljena kotizacija: 100,05 €
Opombe:

Cluny je zahtevna stavljena čipka z velikim številom klekeljnov. Program bo potekal v angleškem
jeziku.

PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 41. Klekljanje

SLEPI RIS - celosten pristop k poučevanju klekljanja
GIMNAZIJA JURIJA VEGE, Čipkarska šola Idrija, PRELOVČEVA 2, 5280 Idrija
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 06001

Št. točk: 1,5

Metka Fortuna; 05 37 34 570, 05 37 34 571; info@cipkarskasola.si

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji v čipkarskih šolah, izbirnih predmetov klekljanje in krožkov klekljanja.
Cilji:

Povečati kakovost in strokovnost pouka klekljanja, pridobitev didaktično metodičnih znanj za uporabo v
praksi, izvajanje programa z aktivnimi metodami dela, nadgradnja znanja na novih vzorcih,
informiranje o novostih na področju izobraževanj klekljanja, izmenjava informacij o materialih in
pripomočkih za klekljanje, razvijati sposobnost samorefleksije o lastnem pedagoškem delu, ohranjanje
in razvijanje slovenske kulturne dediščine, dvigovanje zavedanja o idrijski čipki - slovenski posebnosti
v evropskem prostoru.

Predavatelji in teme:
• Mednarodna barvna skala - Metka Fortuna
• Obravnava vzorca za slepi ris v med. barvni skali - Metka Fortuna
• Klekljanje slepega risa - Aleksandra Pelhan
• Risanje vzorca za slepi ris - Maja Svetlik

1P
6D
14 D
3D

Obveznosti:

Prisotnost, aktivno delo, seminarska naloga.

Pogoji:

Obvladanje tehnike slepega risa, poznavanje mednarodne barvne skale in njene uporabe pri
klekljanju, razumevanje nastanka vzorca za klekljanje na osnovi ideje, poznavanje zakonitosti tračne
čipke.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
13.10.2007 - 27.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 62,85 €
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Kraj izvedbe
Idrija
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43. Naravoslovje (v osnovni in srednji šoli)
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 43. Naravoslovje (v osnovni in srednji šoli)

POVEZOVANJE CILJEV IZOBRAŽEVANJA Z VREDNOTENJEM DOSEŽKOV DIJAKOV PRI
EKSPERIMENTALNEM POUKU NARAVOSLOVJA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

Izr.prof. dr. Saša A. Glažar; 01/5892-301; fax: 01/5892-233; sasa.glazar@pef.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji predmeta naravoslovje v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.
Cilji:

Glavni cilj programa je usposobiti učitelje naravoslovja v srednjih šolah kako učinkovito in kolikor je
mogoče objektivno ovrednotiti dijakovo eksperimentalno delo.

Predavatelji in teme:
• POVEZOVANJE CILJEV IZOBRAŽEVANJA Z NJIHOVIM VREDNOTENJEM - dr. Saša A. Glažar
2P
• VREDNOTENJE EKSPERIMENTALNEGA DELA DIJAKOV - dr. Iztok Devetak
2P
• KVALITATIVNO IN KVANTITATIVNO VREDNOTENJE DOSEŽKOV DIJAKOV PRI EKSPERIMENTALNEM
2P
DELU - Janez Vogrinc
• IZVEDBA EKSPERIMENTA V ŠOLI IN OVREDNOTENJE DOSEŽKOV DIJAKOV NA OSNOVI ZASNOVANIH 10 D
KRITERIJEV - mag. Barbara Šket, Marija Osredkar, Matej Urbančič
Obveznosti:

Praktično izvajanje zasnovanega eksperimentalnega dela pri pouku posameznega slušatelja in
ovrednotenje kriterijev preverjanja in ocenjevanja znanja s pisnim izdelkom.

Pogoji:

Učitelji predmeta naravoslovje v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.11.2007

Predvideni čas izpeljave
1.12.2007 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 49,28 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 43. Naravoslovje (v osnovni in srednji šoli)

Sodobni pristopi pri poučevanju naravoslovja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 56
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Mariza Skvarč; tel. 05 330 80 66; fax 05 330 80 60; mariza.skvarc@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo naravoslovje v OŠ (z opravljenim izpopolnjevanim programom iz naravoslovja),
učitelji naravoslovja v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Cilji:

Udeleženci se bodo seznanili z didaktičnimi pristopi in metodami poučevanja naravoslovja, ki
omogočajo poglobljeno razumevanje naravoslovnih pojavov in zakonitosti ter spodbujajo celostni
razvoj učencev oz. dijakov. Poudarek bo na aktivnih metodah in oblikah dela (eksperimentalno delo,
terensko delo) ter na raznolikih načinih vrednotenja znanja.

Predavatelji in teme:
• Didaktični pristopi pri pouku naravoslovja - Mojca Čepič, Saša Aleksij Glažar
• Razumevanje pojavov v okolju - Mladen Franko, Polonca Trebše
• Z ustreznimi dejavnostmi do sistematičnega razvijanja naravoslovnih postopkov - Ana Blagotinšek,
Marjanca Šteblaj, Zdenka Keuc, Andreja Bačnik, Anita Poberžnik, Anka Zupan
• Kaj in kako preverjamo in ocenjujemo pri pouku naravoslovja - Iztok Devetak, Mariza Skvarč
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

4P
4 P,D
12 D,ED,TD
4D

Aktivna udeležba.
Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.4.2008 - 26.4.2008

Kraj izvedbe
Nova Gorica

Najvišja dovoljena kotizacija: 80,28 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo učne načrte za Naravoslovje(OŠ) oz. Katalog znanja za naravoslovje
v SPI (SŠ); zaščitna očala, rokavice in obleko za izvajanje eksperimentalnega dela ter primerno obutev
197

PSD – Posodobitveni programi

in obleko za delo na terenu.
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45. Poskusi v kemiji
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 45. Poskusi v kemiji

NAČRTOVANJE IN VREDNOTENJE SAMOSTOJNEGA EKSPERIMENTALNEGA DELA UČENCEV PRI
IZBIRNEM PREDMETU POSKUSI V KEMIJI
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

dr. Iztok Devetak, asist.; 01/5892-204; fax: 01/5892-233; iztok.devetak@pef.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski učitelji predmeta Poskusi v kemiji, ki jih zanimajo smernice vrednotenja znanja pri
izbirnem predmetu.
Cilji:

Udeleženci programa bodo nadgradili znanje pridobljeno na SSS programu poskusov v kemiji z vidika
vrednotenja znanja učencev pri tem predmetu in spoznali osnove ekotoksikologije, ki se tesno
povezuje z vsebino predmeta.

Predavatelji in teme:
• POVEZOVANJE CILJEV PREDMETA Z NJIHOVIM VREDNOTENJEM - dr. Saša A. Glažar
2P
• VREDNOTENJE EKSPERIMENTALNEGA DELA UČENCEV PRI IZBIRNEM PREDMETU, DIDAKTIČNI VIDIK 2 P
- dr. Iztok Devetak
• VREDNOTENJE DOSEŽKOV UČENCEV PRI PRAKTIČNEM DELU, METODOLOŠKI VIDIK - Janez Vogrinc
2P
• OBLIKOVANJE INDIVIDUALNIH KRITERIJEV VREDNOTENJA DOSEŽKOV UČENCEV - dr. Saša A. Glažar, 6 D
dr. Iztok Devetak, Matej Urbančič
• ZAKLJUČEK PROGRAMA Z OSNOVAMI EKOTOKSIKOLOGIJE - dr. Iztok Devetak, dr. Saša A. Glažar
4 P,S
Obveznosti:

Prisotnost na seminarju in aktivno delo v delavnicah.

Pogoji:

Učitelji izbirnega predmeta Poskusi v kemiji, ki so bili udeleženci predpisanega programa (izvajala PeF
UL).

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.4.2008 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 45,97 €
Opombe:

Seminar je namenjen nadaljevalnemu delu seminarja Program iz poskusov v kemiji (izvajan v š.l.
2006/07).
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50. Šahovske osnove
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 50. Šahovske osnove

Izbirni predmet: Šah 1 - šahovske osnove
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 57
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Iztok Jelen, Šahovska zveza Slovenije, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana.; 01/43-65-804;
iztok.jelen@sah-zveza.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji izbirnega predmeta Šah. Udeleženci bodo mnoga znanja lahko koristno uporabili tudi pri
vodenju šahovske interesne dejavnosti.
Cilji:

Usposobiti učitelje za uporabo novosti in dopolnilnih oz. poglobljenih znanj pri izvajanju izbirnega
predmeta Šah, program Šah 1, na področjih: uporabe šahovskih računalniških izobraževalnih
programov Šah za omrežja in Fritz pri Šah 1; poznavanja klasične šahovske kulture in splošne
šahovske teorije - 1. del; didaktike in metodike poučevanja pri Šah 1; utrjevanja, preverjanja in
ocenjevanja pri Šah 1; uporabe aktivnih metod vzgojno-izobraževalnega dela pri Šah 1; priprave in
uporabe učnih gradiv za Šah 1; dobre prakse zadnjih let pri izvajanju Šah 1.

Predavatelji in teme:
• Novosti in dopolnitve iz uporabe osnovnih šahovskih načel in zakonitosti - 1. del - Iztok Jelen, Mitja Ukmar
1D
• Novosti in dopolnitve iz didaktike in metodike uporabe novega programa Šah za omrežja pri Šah 1 - Mitja
2 LV
Ukmar, Niko Praznik
• Novosti in dopolnitve iz računanja razvojnih tempov v otvoritvah - 1. del - Iztok Jelen, Mitja Ukmar
1D
• Novosti in dopolnitve iz vsebin učnega načrta Šah 1 - šahovske osnove - Matjaž Mikac, Mitja Ukmar, Matjaž
4 P,V
Mikac, Mitja Ukmar
• Novosti in dopolnitve pri vajah Šah 1 iz analitičnega igranja kot krožnega izkustvenega učenja - Iztok Jelen,
2V
Mitja Ukmar
• Primeri dobre prakse pri učenju in usvajanju vrednostnih izhodišč klasične šahovske kulture - Šah 1 - Niko
1D
Praznik, Mitja Ukmar
• Primeri dobre prakse iz načrtovanja programa Šah 1 - Niko Praznik, Mitja Ukmar
1D
• Primeri dobre prakse iz utrjevanja, preverjanja in ocenjevanja pri Šah 1, s pomočjo računalniških šahovskih
2 P,D
programov Fritz in Šah za omrežja ter delovnih listov - Niko Praznik, Mitja Ukmar, Niko Praznik, Mitja Ukmar
• Novosti pri uporabi e-učnih gradiv Šah 1 prek svetovnega spleta - Mitja Ukmar, Niko Praznik
1V
• Novosti pri učenju, utrjevanju in urjenju vsebin učnega načrta Šah 1 prek svetovnega spleta - Mitja Ukmar, Niko 1 V
Praznik
Obveznosti:

Priprava seminarske naloge.

Pogoji:

Opravljen seminar predpisanega programa Šah 1 in temu ustrezna znanja. Na prvo uro vaj iz
analitičnega igranja prinesejo udeleženci s seboj klasično (analogno) šahovsko uro.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.12.2007

Predvideni čas izpeljave
26.1.2008 - 8.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 90,93 €
Opombe:

Seminar poteka v računalniški učilnici, s pomočjo računalniških šahovskih izobraževalnih programov,
vsak učitelj za svojim računalnikom. Pri vsaki uri sodeluje tudi drugi predavatelj, v vlogi računalniškega
šahovskega asistenta. Predavatelji so specialisti z ustreznimi šahovskimi strokovnimi nazivi.
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51. Turistična vzgoja
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 51. Turistična vzgoja

Razvijanje ključnih kompetenc s poukom turistične vzgoje in turističnimi krožki v osnovnih in
srednjih šolah
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 58
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Igor Lipovšek; 23 63 138, 23 63 150; igor.lipovsek@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji geografije, turistične vzgoje in mentorji turističnih krožkov.
Cilji:

Seminar bo nadgradil seminar iz turistične vzgoje z usposabljanjem učiteljev za graditev nekaterih
ključnih kompetenc: podjetnostne kompetence, kompetence uporabe informacijske tehnologije,
kompetence komuniciranja v materinem jeziku, socialne kompetence in naravoslovno-družboslovne
kompetence. Na seminarju bodo spoznali nove didaktične pristope, s katerimi aktivirajo učence,
turizem v Sloveniji z vidika varovanja okolja, turizem kot gospodarsko in razvojno priložnost Slovenije,
možnost za samodejavno vključevanje v turistično ponudbo domače pokrajine.

Predavatelji in teme:
• Turizem in trajnostni razvoj - Milan Krišelj
• Učni načrt in razvijanje kompetenc - Nevenka Cigler
• Delo z gosti - Jurij Smerdelj
• Spremljanje in ocenjevanje razvijanja zmožnosti pri pouku turistične vzgoje - Nevenka Cigler
• Izvedba pouka o turizmu in njegova analiza - Daša Šter
• Turistična ponudba domačega kraja - Nevenka Cigler
• Predstavitev dobre prakse, analiza poročil - Nevenka Cigler
• Podjetnostna kompetenca in pouk turistične vzgoje - Nevenka Cigler
• Državljanska kompetenca in pouk turistične vzgoje - Nevenka Cigler
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Predstavitev lastne izvedbe pouka.
Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
28.9.2007 - 27.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 36,32 €
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Kraj izvedbe
Bled, Radovljica

2P
2D
2D
2R
4H
4D
4R
2D
2 TD
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53. Tehnika in tehnologija
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 53. Tehnika in tehnologija

Inovativni projekti pri vsebinah tehnike in tehnologije
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 1,5

ddr. Jožica Bezjak, doc. Lilijana Ivetac; 05 66 31 260, fax 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.upr.si,
lili.ivetac@pef.upr.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji , ki so že obiskovali predpisani program tehnike in tehnologije, učitelji predmetne stopnje in
učitelji - izvajalci OIV in ID.
Cilji:

Prikazani bodo organizacijski in izvedbeni modeli projektnega učnega dela pri vsebinah tehnike in
tehnologije v devetletni osnovni šoli in sicer priprava, izvedba in evalvacija tehničnih projektov - prikaz
in izvedba modelov PUD-BJ - Od ideje do izdelka, z možnostjo medpredmetnega povezovanja, kjer bo
upoštevana notranja diferenciacija učencev ter vzpodbujena notranja in zunanja motivacija v
sodelovanju učiteljev praktičnega pouka - izvajalcev OIV in ID pri izbranih temah s poudarkom
poklicnega usmerjanja.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo PUD-BJ - Od ideje do izdelka kot didaktični model pri vsebinah tehnike na predmetni stopnji v
devetletki - ddr. Jožica Bezjak, Ema Hribovšek, ddr. Jožica Bezjak
• Predstavitev novih materialov ter starih in sodobnih obdelovalnih tehnologij - izdelava izdelkov po modelu
PUD-BJ - od ideje do izdelka, s poudarkom poklicnega usmerjanja - ddr. Jožica Bezjak, Ivo Kurnjek, ddr.
Jožica Bezjak
• Izvedba in evalvacija projektnega učnega dela, predstavitev izdelkov in projektov ob koncu seminarja s
pomočjo multimedije - ddr. Jožica Bezjak, dr. Uroš Zavodnik, ddr. Jožica Bezjak
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

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

Izdelava projektne naloge Projektno učno delo "Od ideje do izdelka" (s pomočjo različnih tehnologij) na
seminarju.
Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.9.2007 - 31.8.2008
1.9.2007 - 31.8.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 60,79 €
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Kraj izvedbe
IC Portorož
IC Portorož
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54. Naravoslovje in tehnika
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 54. Naravoslovje in tehnika

Tehnika v 4. in 5. razredu devetletke
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 1,5

ddr. Jožica Bezjak, doc. Lilijana Ivetac; 05 66 31 260, fax 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.upr.si,
lili.ivetac@pef.upr.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji razredne stopnje ter učitelji predmetne stopnje, ki izvajajo pouk tehnike.
Cilji:

Prikazani bodo organizacijski in izvedbeni modeli projektnega učnega dela pri pouku tehnike v 4. in 5.
razredu v devetletni osnovni šoli in sicer priprava, izvedba in evalvacija tehničnih projektov pri
vsebinah tehnike predmeta Naravoslovje in tehnike po modelu PUD-BJ - Od ideje do izdelka, z
možnostjo medpredmetnega povezovanja, kjer bo upoštevana notranja diferenciacija učencev ter
vzpodbujena notranja in zunanja motivacija pri pouku.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo PUD-BJ - Od ideje do izdelka kot didaktični model pri vsebinah tehnike na razredni stopnji v
devetletki - ddr. Jožica Bezjak, Ema Hribovšek, dr. Uroš Zavodnik
• Materiali v tehniki in sodobne obdelovalne tehnologije materialov - izdelava izdelkov iz različnih okolju
prijaznih materialov s poudarkom na vsebinah medpredmetne povezave naravoslovja - ddr. Jožica Bezjak, Ivo
Kurnjek, dr. Uroš Zavodnik
• Izvedba in evalvacija projektnega učnega dela, predstavljeni na razstavi izdelkov in projektov s pomočjo
multimedije - ddr. Jožica Bezjak, Ema Hribovšek, dr. Uroš Zavodnik
Obveznosti:

Izdelava projektne naloge Projektno učno delo "Od ideje do izdelka" (iz različnih materialov) - na
seminarju.

Pogoji:

Glavna ciljna skupina so učitelji, ki so že obiskovali predpisani program tehnike v 4. in 5. razredu.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.9.2007 - 31.8.2008
1.9.2007 - 31.8.2008

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

Kraj izvedbe
IC Portorož
IC Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 59,45 €
PSD / 01. Splošnoizobraževalni predmeti v osnovnih in srednjih šolah / 54. Naravoslovje in tehnika

Didaktični vidiki poučevanja naravoslovja in tehnike
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 33
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Samo Fošnarič; 02 2293783; samo.fosnaric@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka, ki poučujejo v 4. in 5. razredih OŠ.
Cilji:

Slušatelje seznaniti s spremembami v didaktičnih konceptih poučevanja naravoslovja in tehnike ter jih
naučiti ob upoštevanju zakonodaje pravilno spremljati in vrednotiti eksperimentalno in praktično delo
učencev pri naravoslovnih in tehničnih vsebinah razredne stopnje.

Predavatelji in teme:
• Pristopi k načrtovanju in spremljavi pouka naravoslovja in tehnike, spremembe v didaktičnih konceptih
poučevanja naravoslovja in tehnike - Samo Fošnarič
• Razumevanje in interpretacija strokovnih problemov pri podajanju učnih vsebin iz tehnike - Samo Fošnarič
• Razumevanje in interpretacija strokovnih problemov pri podajanju učnih vsebin iz naravoslovja - Marko Marhl
• Elementi preverjanja in ocenjevanja znanja naravoslovja in tehnike: koncept preverjanja in ocenjevanja znanja,
prednosti in slabosti obstoječega sistema, oblikovanje vprašanj, nalog in dejavnosti za preverjanja in ocenjevanje
naravoslovja in tehnike, ciljno strukturiranje vprašanj in nalog - Martina Rajšp
• Priprava, izvedba in analiza preizkusov znanja iz naravoslovja in tehnike: analiza obstoječih preizkusov znanja
iz naravoslovja in tehnike, priprava novih, ustrezno strukturiranih preizkusov znanja iz naravoslovja in tehnike Samo Fošnarič
Obveznosti:

Aktivno sodelovanje v delavnicah, seminarska naloga, pripravljena po dogovoru.
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2P
2D
4P
4D
4D
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Pogoji:
Št. izpeljav : 2

Udeleženci prinesejo s seboj: učne načrte za predmet "naravoslovje in tehnika" ter najmanj dva
preizkusa znanja, uporabljena v šoli.
Rok prijave
24.11.2007
24.11.2007

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 22.2.2008
11.4.2008 - 25.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 18,41 €
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Kraj izvedbe
Maribor
Maribor
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02. Okoljska vzgoja
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 02. Okoljska vzgoja

Naredimo si svojo učno pot
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 01019

Št. točk: 1,5

red. prof. dr. Ana Vovk Korže; 02 2293783; ana.vovk@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji geografije, biologije, kemije, fizike, okoljske vzgoje, etike in družbe, sociologije in družboslovja
ter drugi.
Cilji:

S seminarjem želimo prikazati možnosti ureditve učne poti. Po vsebini so lahko tematske ali
interdisciplinarne (vode, ekološke).Vse bolj je pomembno, da se znamo iz pokrajine učiti, da znamo ta
spoznanja prenesti v prakso. Na primeru Male Krke v Prekmurju bomo pokazali učno pot, ki je nastala
po renatuciji vodotoka, s ponovno oživitvijo je pridobil mnoge dodane vrednosti. Slušatelji bodo
spoznali metode interpretacije pokrajine in možnosti povezave z učnimi potmi. Vsebinsko je poudarek
na ekoremediacijah, ki omogočajo ponovno oživitev številnih procesov tako v strugah vodotokov kakor
v okolici

Predavatelji in teme:
• Učne poti - Ana Vovk Korže, Klemen Prah
• Načini oblikovanja učnih poti - Ana Vovk Korže, Klemen Prah
• Didaktični vidiki učnih poti - Karmen Kolenc Kolnik
• Mala Krka - Ekoremediacijska učna pot - Ana Vovk Korže, Katja Karba
• Individualno delo: Primer interpretacije izbrane pokrajine - Ana Vovk Korže, Karmen Kolenc Kolnik, Klemen
Prah, Marko Kac

4P
4S
4P
8 TD
4V

Obveznosti:

Individualno delo: uporaba spoznanih metod in interpretacija pokrajine, oblikovanje informativne table.

Pogoji:

Osnovna terenska oprema.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
12.10.2007 - 26.10.2007

Kraj izvedbe
Prekmurje

Najvišja dovoljena kotizacija: 64,69 €
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 02. Okoljska vzgoja

Prepoznavanje in promocija naravne in kulturne dediščine v pokrajini
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 01019

Št. točk: 1,5

mag. Klemen Prah; 02 2293783; klemen.prah@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji geografije, biologije, okoljske vzgoje in drugi.
Cilji:

Prikazati, kako prepoznavati v pokrajini naravno in kulturno dediščino, jo vključevati v pouk ter
prispevati k njenemu urejanju. Razna območja v Sloveniji so bogata z naravno in kulturno dediščino, ki
jo je potrebno najprej prepoznati, nato pa ohranjati in razvijati, jo vključevati v najrazličnejše
izobraževalne in druge aktivnosti. Pomanjkanje znanja in sposobnosti povzroča probleme pri
upravljanju z okoljskimi viri. Za zagotovite informacij o naravni in kulturni dediščini ter spodbuditev k
aktivnostim, so potrebni novi pristopi. S tem namenom želimo prikazati primer dobre prakse v
Posotelju.

Predavatelji in teme:
• Naravne in kulturne vrednote pokrajine - Klemen Prah, Andreja Nekrep
• Prepoznavanje in promocija naravnih vrednot Obsotelja - Mitja Cimperšek, Klemen Prah
• Sonaravno urejanje naravnih virov pokrajine - Ana Vovk Korže, Klemen Prah
• Prepoznavanje in promocija kulturnih vrednot Obsotelja - Klemen Prah, Andreja Nekrep
• Individualno delo: Primer interpretacije izbrane pokrajine - Ana Vovk Korže, Klemen Prah, Mitja Cimperšek,
Andreja Nekrep

4S
6 TD
4S
6 TD
4 ED

Obveznosti:

Individualno delo: uporaba spoznanih metod in interpretacija pokrajine (oblikovanje informativne table).

Pogoji:

Osnovna terenska oprema.
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.2.2008

Predvideni čas izpeljave
14.3.2008 - 28.3.2008

Kraj izvedbe
Obsotelje

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,45 €
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 02. Okoljska vzgoja

Spoznajmo ekoremediacije
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 01019

Št. točk: 1,5

red. prof. dr. Ana Vovk Korže; 02 2293783; ana.vovk@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji različnih predmetnih področij osnovnih in srednjih šol.
Cilji:

Učitelje osn. in sred. šol želimo seznaniti s pojmom ekoremediacije. Zaradi vključitve
ekoremediacijskih vsebin - sonaravnih pristopov varovanja in sanacije okolja - med cilji okoljske v
zgoje na vseh stopnjah šolanja, želimo udel. na konkretnih primerih po Sloveniji prikazati že delujoče
ekoremediacijske objekte. Udelež. na konkretnih primerih pokazali možnosti uporabe procesov v
naravi za varovanje okolja ter njihov pomen pri sonaravnem razvoju Slovenije. Z individualnim delom
bodo udelež. predstavili možno obliko ekoremediacij v kraju kjer živijo.

Predavatelji in teme:
• Ekoremediacije - razumevanje pojma - Ana Vovk Korže, Danijel Vrhovšek
• Spoznavanje ekoremediacij na terenu - Danijel Verhovšek, Tjaša Bulc
• Ekoremediacije v izobraževanju - Ana Vovk Korže
• Ekoremediacije v izobraževanju - Danijel Verhovšek, Tjaša Bulc, Ana Vovk Korže
Pogoji:

6P
12 TD
2S
4D

Osnovna terenska oprema.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
12.10.2007 - 26.10.2007

Kraj izvedbe
Slovenija

Najvišja dovoljena kotizacija: 78,64 €
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 02. Okoljska vzgoja

Pouk spoznavanja okolja izven učilnice
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 34
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

doc. dr. Vlasta Hus; 02 2293783; vlasta.hus@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka v prvem triletju.
Cilji:

Seznaniti s temeljnimi značilnostmi pouka spoznavanje okolja izven učilnice.

Predavatelji in teme:
• Temeljne značilnosti pouka spoznavanje okolja izven učilnice - Vlasta Hus
• Izvajanje pouka spoznavanje okolja izven učilnice v 1. razredu - Bojana Vehovec
• Izvajanje pouka spoznavanje okolja izven učilnice v 2. razredu - Jasna Žic
• Izvajanje pouka spoznavanje okolja izven učilnice v 3. razredu - Martina Rajšp
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
14.3.2008 - 22.3.2008

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

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 53,19 €
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 02. Okoljska vzgoja

Medpredmetno povezovanje naravoslovnih predmetov in matematike v gimnaziji
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 59

Št. izvajalca: 02001
207

Št. točk: 1

PSD – Posodobitveni programi

Koordinator:

Silva Kmetič; 02 320 80 57; silva.kmetic@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji matematike, fizike, biologije, kemije, okoljske vzgoje.
Cilji:

Spoznati metodologijo medpredmetnega povezovanja od načrtovanja do izvedbe in vrednotenja.

Predavatelji in teme:
• Teoretična izhodišča medpredmetnega povezovanja - Anka Zupan
2P
• Spoznavanje izbrane teme povezave z različnih predmetnih vidikov - Miroslav Cvahte, Anita Poberžnik, Anka
6D
Zupan, Silva Kmetič
• Didaktično organizacijska priprava na izvedbo - Miroslav Cvahte, Minka Vičar
4D
• Analiza predlogov in načrtovanje vrednotenja - Anita Poberžnik, Anka Zupan
4 P,D
Obveznosti:

Aktivno sodelovanje v delavnicah in pri načrtovanju medpredmetnih povezav.

Pogoji:

Zaželeno je, da se udeležijo seminarja učitelji z vsaj treh različnih predmetnih področij.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
29.10.2007

Predvideni čas izpeljave
11.1.2008 - 12.1.2008

Kraj izvedbe
Maribor ali Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 56,50 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo učni načrt. Za eksperimente pri kemiji so potrebna zaščitna očala in halja.

PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 02. Okoljska vzgoja

Medpredmetno povezovanje naravoslovnih predmetov in matematike v osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 60
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Silva Kmetič; 02 320 80 57; silva.kmetic@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji naravoslovnih predmetov in matematike.
Cilji:

Spoznati metodologijo medpredmetnega povezovanja od načrtovanja do izvedbe in vrednotenja.

Predavatelji in teme:
• Teoretična izhodišča medpredmetnega povezovanja - mag. Andreja Bačnik
2P
• Spoznavanje izbrane teme povezave z različnih predmetnih vidikov - mag. Andreja Bačnik, mag. Cvetka Rojko, 6 D
dr. Ivo Verhovnik, Anka Zupan
• Didaktično organizacijska priprava na izvedbo - dr. Ivo Verhovnik, Anka Zupan, Silva Kmetič
4D
• Analiza predlogov in načrtovanje vrednotenja - mag. Andreja Bačnik, Anka Zupan
4 P,D
Obveznosti:

Aktivno sodelovanje v delavnicah in pri načrtovanju medpredmetnih povezav.

Pogoji:

Zaželeno je, da se udeležijo seminarja učitelji z vsaj treh različnih predmetnih področij.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
29.10.2007

Predvideni čas izpeljave
18.1.2008 - 19.1.2008

Kraj izvedbe
Maribor ali Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 59,46 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo učni načrt. Za eksperimente pri kemiji so potrebna zaščitna očala in halja.

PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 02. Okoljska vzgoja

Uresničevanje ciljev okoljske vzgoje kot VITR v prenovljenih učnih načrtih
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 61
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Anka Zupan; Telefon: 02/32 08 066; Faks.: 02/33 26 707; anka.zupan@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Razredni in predmetni učitelji osnovnih šol in učitelji srednjih šol.
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Cilji:

Ozavestiti učitelje ob izbranih, okoljsko pomembnih vsebinah o kompleksnosti ciljev okoljske vzgoje,
pojmovanje kot vzgoje za trajnostni razvoj s poudarkom na poglobitvi razumevanja povezav med cilji,
metodami in pogoji njihove uspešnosti. Nuditi znanja in zmožnosti, da bodo sposobni pri učencih
vzpodbuditi zavedanje povezanosti in soodvisnosti naravnih, družbenih, ekonomskih pojavov in
trendov, posebej še možnih kvarnih vplivov človekovih aktivnosti na okolje, kompleksnosti iz tega
nastajajočih problemov in usposobiti za načine njihovega reševanja v demokratični družbi.

Predavatelji in teme:
• Novi poudarki v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj in vloga učitelja - Prof. ddr. Barica Marentič Požarnik 1 P
• Urbanizacija in varstvo okolja - Prof. dr. Dušan Plut
2P
• Razvijanje kritičnega in (eko)sistemskega mišljenja ter stališč pri VITR - Prof ddr. Barica Marentič Požarnik
4S
• Kaj in kako poučevati v okolici šole - Dr. Nika Golob
4 TD
• Odločanje v prid sonaravno trajnostnega razvoja - Anka Zupan
2D
• Metode in pristopi za uspešno uresničevanje ciljev okoljske vzgoje - Mag. Mojca Orel
2D
• Sposobnosti in spretnosti za razumevanje in reševanje okoljskih problemov - Špela Ržen, mag. Ida Kavčič
2D
• Moderno ravnanje z odpadki - obremenitev, potreba ali priložnost?! - Branko Kosi
2D
• Trajnostni razvoj skozi ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju - Manja Kokalj
2V
• Kaj lahko mladi naredijo za okolje - Katja Holnthaner Zorec
2D
• Pripravljenost na okoljsko pomembne akcije - Anka Zupan
1R
Obveznosti:

Udeleženci prinesejo s seboj priprave učnih ur, naravoslovnih dni, izdelke učencev, poročila o
opravljenih projektih in akcijah.

Pogoji:

Lažja terenska oprema za delo na terenu.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.1.2008

Predvideni čas izpeljave
14.3.2008 - 16.3.2008

Kraj izvedbe
Izobraževalni center, Ig pri Ljubljani

Najvišja dovoljena kotizacija: 55,46 €
Opombe:

Metode dela bodo slonele na izkustvenem učenju (opiranje na obstoječe izkušnje in ustvarjanje novih),
na kolegialnem učenju (drug od drugega), na simulacijah (na primer problemskih razprav o okoljskih
dilemah), na strukturiranih vajah (ugotavljanje znanja in stališč učencev in njihovega povezovanja)

PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 02. Okoljska vzgoja

ZMANJŠAMO NEGATIVNE VPLIVE NA OKOLJE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 62
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Anka Zupan; Telefon: 02/32 08 066; Faks.: 02/33 26 707; anka.zupan@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Razredni in predmetni učitelji osnovnih šol.
Cilji:

Poglobiti zavedanje, da prav mi lahko mnogo prispevamo k varovanju okolja in to danes, ne jutri.
Udeležencem bodo predstavljeni naravni procesi, ki jih uporabljamo za varovanje okolje, tako
preventivno kot kurativno. V udeležencih želimo prebuditi interes, da se njihova šola aktivno vključi v
projektno delo, da organizira delavnice, predavanja za starše otrok, saj bomo učitelji sami kreatorji
aktivne participacije šole v družbenem življenju. To bo imelo na učence izredno pozitiven vpliv, ko bo
trajnost postala način življenja in razmišljanja.

Predavatelji in teme:
• Zmanjšamo negativne vplive na okolje - Prof. dr. Ana Vovk Korže
• Analiza primerov vplivov človeka na okolje - Dr. Marinka Vovk
• Iskanje rešitev za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje - Dr. Alexis Zrimec

Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Za terensko delo je priporočljiva lažja terenska oprema.
Rok prijave
30.1.2008

Predvideni čas izpeljave
4.4.2008 - 6.4.2008

Kraj izvedbe
Filozofska fakulteta, Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 43,85 €
Opombe:

Udeleženci si krijejo stroške avtobusnega prevoza na teren.
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03. Zdravstvena vzgoja
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 03. Zdravstvena vzgoja

Telesna aktivnost in kronične bolezni
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1

doc. dr. Edvin Dervišević, dr. med.; tel. 01/520-77-52, fax. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
edvin.dervisevic@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje (osnovne in srednje šole), razredni učitelji in trenerji.
Cilji:

Porast kroničnih bolezni, kot so osteoporoza, sladkorna bolezen tipa II, ateroskleroza, ..., je posledica
staranja prebivalstva. Pri večini naštetih bolezni igra telesna aktivnost pomembno preventivno vlogo,
hkrati pa je učinkovita v procesu zdravljenja in rehabilitacije. Učitelji športne vzgoje se srečujejo tudi s
kroničnimi stanji otrok, kot so astma, sladkorna bolezen tipa I, epilepsija... Namen seminarja je
seznaniti slušatelje s predstavljeno temo in jih poučiti o pravilni izbiri športne aktivnosti ter predstaviti
zmožnosti, zlasti pa omejitve teh oseb pri ukvarjanju s športom.

Predavatelji in teme:
• Vnetje: opredelitev, vzroki, posledice, primerjava med kroničnim in akutnim vnetjem - Edvin Dervišević
• Degenerativne spremembe in njihove posledice in odgovor telesa na bolezen in posledice bolezni - Edvin
Dervišević
• Debelost - Edvin Dervišević
• Astma - Edvin Dervišević
• Sladkorna bolezen tip I in tip II - Edvin Dervišević
• Nepravilna drža - Edvin Dervišević
• Osteoporoza - Edvin Dervišević
• Obraba sklepov - Edvin Dervišević
• Vaje za korekcijo nepravilne drže in vaje za obrabo sklepov in osteoporozo - Vedran Hadžić
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.4.2008

Predvideni čas izpeljave
28.5.2008 - 29.5.2008

1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
8D

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,37 €
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 03. Zdravstvena vzgoja

Zdrava prehrana in uživanje nedovoljenih snovi v šolah
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1

doc. dr. Edvin Dervišević, dr. med.; 01/520-77-52; permanentno@fsp.uni-lj.si;
edvin.dervisevic@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje (osnovne in srednje šole) in trenerji.
Cilji:

Poznavanje osnovnih načel športne prehrane je dolžnost vsakega športnega pedagoga in trenerja.
Pravilna prehrana med telesno aktivnostjo zagotavlja vir energije za vadbo, kot tudi omogoča
regeneracijo po njej. Brez pravilnega vnosa tekočine, težko pričakujemo dobre športne rezultate, hkrati
pa lahko dehidracija lahko otroke in adolescente tudi življenjsko ogrozi. Slušatelji bodo po seminarju
sposobni svetovati učencem o pravilni prehrani med vadbo, poznali bodo nevarnosti vnosa
nedovoljenih snovi ter ločevali med varnimi in nevarnimi dodatki pri prehrani.

Predavatelji in teme:
• Osnove prehrane (beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, vitamini, minerali) - Edvin Dervišević
• Dehidracija in rehidracija - Edvin Dervišević
• Športna prehrana in dodatki k prehrani - Edvin Dervišević
• Zgodovina uporabe dodatkov, nevarnosti jemanja dodatkov, različni dodatki; vitamini, minerali, aminokisline,
zelišča ali drugi botanični prehranski nadomestki. Ostali dodatki; kreatin, hmb, glutamin,... - Edvin Dervišević
• Doping v različnih perspektivah: sociološka perspektiva (opredelitev dopinga, zgodovina ...), etično medicinska
perspektiva (nevarnosti uživanja nedovoljenih snovi ...) in pravna perspektiva (zakonodaja na področju dopinga v svetu in v Sloveniji) - Vedran Hadžić
• Posebnosti športne prehrane - Edvin Dervišević
• Kako spoznati varne dodatke k prehrani - Peter Lević
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.4.2008

Predvideni čas izpeljave
30.5.2008 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,75 €
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 03. Zdravstvena vzgoja

Prva pomoč- pomagam prvi
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 63
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Fani Čeh; o1/ 24 11 962; fani.ceh@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Usposabljanje učiteljev za pouk osnov prve pomoči v osnovnošolskem programu.
Cilji:

Doizobraževanje učiteljev za nudenje nujne prve pomoči in izvedbo pouka osnov PP - glede na učni
načrt, da se bodo učitelji usposobili za pouk osnov PP glede na sprejeto strokovno doktrino pouka
Prve pomoči.

Predavatelji in teme:
• Cilji in vsebine prve pomoči - sodobna doktrina - Darja Horvat
• Učna ura - pouk tečaja PP - Fani Čeh
• Postopki nudenja PP - Mojca Saje, Sotler Robi
• Varnost- pravice in dolžnosti učitelja - Fani Čeh
Št. izpeljav : 3

Rok prijave
28.9.2007
28.9.2007
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
17.11.2007 - 8.12.2007
15.1.2008 - 29.3.2008
29.3.2008 - 29.3.2008

1P
2N
4D
1R
Kraj izvedbe
Ljubljana
Maribor
Novo Mesto

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,23 €
Opombe:

Vsebina usposabljanja je pripravljena tako, da bi jo moral obvladati vsak učitelj.

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

Vloga učiteljev pri preprečevanju odvisnosti (droge) pri mladostnikih
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 64
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Fani Čeh; 01/2411962; fax.: 24 11968; fani.ceh@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol.
Cilji:

Zavedanje, da je učiteljeva vloga pri vzgoji in izobraževanju na področju vseh vrst zasvojenosti
izjemnega pomena, je doizobraževanje na tem področju za delo s "sodobnim" mladostnikom
pripravljeno tako, da bi dosegli cilj: dvig ravni sodobnih informacij in znanj za vključevanje vsebin za
življenje pri šolskem delu.

Predavatelji in teme:
• Govorimo o učinkih drog - temeljna dejstva - Fani Čeh, Fani Čehi, Miha Kramli
• Kako z lastnim znanjem mimo droge - čustva potrebujejo sodelovanje - Miha Kramli
• Kdaj je lahko šola ogrožajoč in kdaj varovalni dejavnik za beg v odvisnosti - Fani Čeh
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
30.9.2007
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
5.1.2008 - 25.1.2008
5.3.2008 - 25.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 15,05 €
Opombe:

Seminar je primeren za svetovalne delavce, razrednike in učitelje vseh predmetov.
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PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 03. Zdravstvena vzgoja

ZNANJE JE POT- TUDI NA PODROČJU SPOLNE VZGOJE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 65
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Fani Čeh; 01 2411962; fani.ceh@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Razredniki, učitelji predmetov biologija, svetovalni delavci.
Cilji:

Dvig ravni znanja na področju spolne vzgoje.

Predavatelji in teme:
• Mladostništvo - jaz sem jaz in ti si ti - Fani Čeh
• Življenje je učna ura - prikaz pubertete - Katarina Vodopivec
• Varna in odgovorna spolnost - kaj je to - dr. Bojana Pintar
• Kaj mora na tem področju narediti šola - Katarina Vodopivec
Št. izpeljav : 3

Rok prijave
10.10.2007
10.12.2007
10.2.2008

Predvideni čas izpeljave
8.12.2007 - 8.12.2007
2.2.2008 - 2.2.2008
19.4.2008 - 19.4.2008

2 P,N
2P
3P
1N
Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 11,35 €
Opombe:

Program je pripravljen tako, da usposobi učitelje za pouk vsebin varne in odgovorne spolnosti pri
mladostnikih.
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04. Kulturna vzgoja (koordinacija)
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 04. Kulturna vzgoja (koordinacija)

Vloga koordinatorjev kulturne vzgoje
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 66
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Vladimir Pirc; 04/280 2921; 04/28 02 929; vladimir.pirc@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 60

Ciljna skupina: Koordinatorji kulturne vzgoje.
Cilji:

Udeležence želimo seznaniti z vlogo in nalogami kulturnega koordinatorja v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah (vrtec, OŠ, OŠPP, SŠ).

Predavatelji in teme:
• Vloga kulturnega koordinatorja - mag. Nataša Bucik in Nada Požar Matijašič
• Glasbena mladina Slovenije - mag. Petra Mohorčič
• Pomen in vloga branja - dr. Meta Grosman
• Šolska glasila in kreativno pisanje - Miha Mohor
• Gledališka dejavnost - Ira Ratej
• Vloga in pomen likovno-umetnostnega vzgajanja in izobraževanja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Marjan Prevodnik
• Komunikacija glasbenih vsebin - mag. Dimitrij Beuermann
• Kulturna dediščina - dr. Janez Bogataj
• Filmska vzgoja, animacija - Petra Slatinšek
• Medijska vzgoja - Matjaž Varšek
• Sodobni ples - Nina Meško
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.10.2007
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.10.2007 - 15.11.2007
15.10.2007 - 15.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 14,51 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

1P
1,50 P
1,50 P
1,50 D
1,50 P
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1,50 P
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1,50 D
1,50 D
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05. Vzgoja za odgovorno državljanstvo
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 05. Vzgoja za odgovorno državljanstvo

Vzgoja za socialno pravičnost in sožitje
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 1

Irena Kavčič; 01 429 20 20; irena.kavcic@pei.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji, vodstveni delavci vrtcev in šol.
Cilji:

Vplivanje na ozaveščenost, spreminjanje in razumevanje procesov in vzrokov oblikovanja odnosov in
komunikacije v skupnosti, ki je lahko bolj ali manj socialno uravnotežena.

Predavatelji in teme:
• Teoretični uvod - mag. Jelena Vidmar, Milena Vidmar
• Konstruktivistična teorija nastanka osebnih konstruktov in njihov vpliv na oblikovanje medosebnih odnosov
in komunikacije - mag. Jelena Vidmar, Milena Vidmar
• Nastanek in razvoj predsodkov in stereotipov - MIlena Vidmar, mag. Jelena Vidmar
• Vpliv tekmovalnosti na razvoj demokratične skupnosti - Milena Vidmar, mag. Jelena Vidmar
• Pomen pričakovanj na oblikovanje osebnosti, samopodobe in nastanek samouresničujoče prerokbe - mag.
Jelena Vidmar, Tanja Sakelšek
• Strategije oblikovanja zaveznikov, pomen drugačnosti za razvoj demokratične skupnosti - Tanja Sakelšek,
mag. Jelena Vidmar
• Vpliv dominantnih in nedominantih odnosov na razvoj socialno pravične, za vse sprejemljive skupnosti,
razumevanje - Milena Vidmar, mag. Jelena Vidmar
• Vključevanje konceptov socialne pravičnosti in sožitja v kurikulum - mag. Jelena Vidmar
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.11.2007 - 25.1.2008

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

Kraj izvedbe
Pedagoški inštitut, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,75 €
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 05. Vzgoja za odgovorno državljanstvo

Spodbudno in prijazno učno okolje za otroke Rome na predšolski stopnji
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 67
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Metoda Turk; 07 37 19 192, 07 23 975; metoda.turk@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci vrtcev.
Cilji:

Ozaveščanje strokovnih delavcev o pomenu uresničevanja načela medkulturnosti pri vzgojnoizobraževalnem delu z otroki Romov. Spodbujanje strokovnih delavcev za dvig kakovosti sodelovanja
s starši. Spodbujanje strokovnih delavcev k načrtnemu in sistematičnemu razvijanju sporazumevalnih
zmožnosti romskih otrok v slovenskem jeziku ob ohranjanju in razvijanju romskega jezika.
Usposabljanje strokovnih delavcev za pripravo individualnega programa vzgojno-izobraževalnega dela
z otroki Romov.

Predavatelji in teme:
• Strokovni razmislek o lastni praksi pri delu z romskimi otroki - Metoda Turk
• Vloga odraslega pri uresničevanju načela medkulturnosti - Dragica Motik
• Sodelovanje s starši pri vključevanju otrok Romov v vrtec in pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela Milenke Uhelj Oštir
• Ustvarjanje pogojev za spodbujanje in razvijanje jezikovnih zmožnosti otrok Romov v slovenskem jeziku Fanika Fras Berro
• Individualni program dela z romskim otrokom - Metoda Turk, Bojana Kovač
• Primeri dobre prakse - Metoda Turk, Bojana Kovač, Franika Fras Berro
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Aktivna udeležba na seminarju s primeri dobre prakse.
Rok prijave
30.11.2007

Predvideni čas izpeljave
1.1.2008 - 1.3.2008
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Zreče

4P
4D
4P
4P
4D
4R

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 50,14 €
PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 05. Vzgoja za odgovorno državljanstvo

Spodbujanje medkulturnega dialoga med učenci v sodobni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 68
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

mag. Marta Novak; 07 37 19 198, 07 23 975; marta.novak@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci OŠ.
Cilji:

Usposobiti učitelje v osnovnih šol za delo z učenci priseljenci s poudarkom na razvijanju
medkulturnega dialoga, vključevanju v delo, napredovanju in uvajanju jezika slovenščine za omenjene
učence ter sodelovanja s starši.

Predavatelji in teme:
• Medkulturne kompetence; od asimilacije k integraciji, od pedagogike za tujce do medkulturne pedagogike, od
večkulturne k medkulturni družbi - Dragica Motik
• Celostna vključitev učencev priseljencev v OŠ v R Sloveniji - Marta Novak
• Sodelovanje s starši - Dragica Motik
• Zakonske podlage za delo v učenci priseljenci v OŠ - Marta Novak
• Načrtovanje individualnega programa za delo z učenci priseljenci - Marta Novak
• Jezikovna vključitev; operacionalizacija ciljev na treh jezikovnih in starostnih nivojih - Dragica Motik, Tatjana
Vučajnk
Obveznosti:

8D
2D
2D
2P
2D
8D

Aktivna udeležba s predstavitvijo primera dobre prakse.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
30.10.2007
30.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.11.2007 - 15.12.2007
15.1.2008 - 15.1.2008

Kraj izvedbe
Zreče
Kranjska Gora

Najvišja dovoljena kotizacija: 50,31 €
Opombe:

Seminar je namenjen strokovnih delavcem OŠ, ki poučujejo učence priseljence.

PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 05. Vzgoja za odgovorno državljanstvo

Vzgoja in izobraževanje učencev Romov v OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 69
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

mag. Marta Novak; 07 37 19 198, 07 23 975; marta.novak@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci OŠ.
Cilji:

Usposobiti strokovne delavce osnovnih šol za delo z učenci Romi v OŠ, ozavestiti strokovne delavce
OŠ o pomenu primernega vključevanja učencev Romov v šolski sistem in pokazati možne poti za
razumevanje drugačnosti ter sprejemanje tega.

Predavatelji in teme:
• Didaktično metodične usmeritve za delo z romskimi učenci - Natalija Komljanc, Marta Novak
8 P,D
• Spoznavanje, razumevanje, sprejemanje in povezovanje staršev romskih učencev s šolo in okoljem - Dragica
4D
Motik
• Medkulturne kompetence v središču ključnih kompetenc - Dragica Motik
4D
• Individualni program za formativno spremljanje razvoja učenja posameznega učenca - Marta Novak, Boštja
2D
Štrukelj
• Primeri dobre prakse - Marta Novak, Marjanca Kolar
6D
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Aktivna udeležba na seminarju s predstavitvijo primerov dobre prakse.
Rok prijave
30.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.11.2007 - 15.12.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 51,09 €
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Kraj izvedbe
Novo mesto
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Opombe:

Obvezna udeležba na vseh 3 dneh.

PSD / 02. Medpredmetna kurikularna področja in veščine / 05. Vzgoja za odgovorno državljanstvo

Z igro do strpnosti in razumevanja drugačnih
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 70
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Dragica Motik; 01-3005-138; 01-3005-199; dragica.motik@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji v vrtcih in dijaških domovih, učitelji vseh predmetov, zlasti razredniki, in drugi pedagoški
delavci.
Cilji:

Spodbujati udeležence za pripravljenost preigravati igre, ozaveščati jih, da je igra učinkovita metoda za
prepoznavanje in sprejemanje drugačnih, zmanjševanje predsodkov ter nesoglasij med različnimi
skupinami, razvijati zmožnost vživljanja in sporočanja o lastnem počutju, sprejemanje sporočil drugih,
pridobiti strokovna znanja za izbor primerne igre in pridobiti spretnosti za preigravanje le-te v različnih
ciljnih skupinah.

Predavatelji in teme:
• Prepoznavanje vzrokov vedenjskih odklonov v skupinah z različno nacionalno, jezikovno in kulturno identiteto in
iskanje poti za odpravljanje le-teh - Dragica Motik, Irma Veljić
• Vpliv čustvenih oken in čustvene inteligence na otrokovo odzivanje - Dragica Motik, Irma Veljić
• Socialna igra - spodbudna oblika sproščanja napetosti, vzpostavljanja in razvijanja komunikacijskih spretnosti Dragica Motik, Irma Veljić
• Vrste iger, igre za spodbujanje komunikacije, preprečevanje nasilniških ravnanj, spoznavanje in vrednotenje
sebe, drugih, doživljanje, sprejemanje, razumevanje drugačnih, vrednotenje počutja ob preigravanju igre,
razvijanje sodelovanja in strpnosti, sodelovanja in tekmovanja s samim seboj in drugih - Dragica Motik, Irma
Veljić
• Priprava scenarija roditeljskega sestanka in vključevanje spoznanega o igrah - Dragica Motik, Irma Veljić
Obveznosti:

Vključevanje v preigravanje iger.

Pogoji:

Aktivna udeležba.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.2.2008
15.4.2008

Predvideni čas izpeljave
14.3.2008 - 15.3.2008
14.5.2008 - 15.5.2008

2D
2D
2D
8D

2D

Kraj izvedbe
Novo mesto
Kranj

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,40 €
Opombe:

Udeleženci bodo spoznali različne igre, primerne za različne socialne skupine in različne starosti.
Posamezne igre bomo lahko prirejali tudi za posebne potrebe vrtca, šole oz. okolja v katerem je šola
ali vrtec.
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04. Srednje poklicno in strokovno
izobraževanje
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01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

Posebnosti rastočih poslov
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Damjana Furlan Lazar; 01/5864 222; 01/ 542 2045; damjana.furlan@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji strokovno-teoretičnih predmetov s področja podjetništva, ekonomije in podobno.
Cilji:

Slušatelji bodo spoznali lastnosti rastočih poslov, ki tvorijo jedro tako imenovanega ambicioznega
podjetniškega tipa, ki je nadgradnja običajnim podjetjem, v katerih so nosilci poslov motivirani
predvsem s preživetjem. Bolj ambiciozna podjetja potrebujemo za ustvarjanje gospodarske rasti in
prav je, da se s to možnostjo seznanijo tudi dijaki, saj na tem področju velja pravilo, da podjetniške
zmagovalce lahko izberemo le iz dovolj velikega nabora podjetij, ki so preživela zagonske faze
razvoja.

Predavatelji in teme:
• Zakaj podjetja rastejo - značilnosti in problemi rasti - mag. Jurij Bernik
• Oblike financiranja rastočih podjetij - dr. Jaka Vadnjal
• Internacionalizacija poslovanja - dr. Drago Dubrovski
• Značilnosti slovenskih gazel - Andrej Naraločnik
• Pogovor z dinamičnim podjetnikom - mag. Jurij Bernik
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
28.9.2007
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 28.3.2008
1.10.2007 - 28.3.2008

4P
4P
4P
2P
2R

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 41,95 €
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

Usposabljanje mentorjev učnih podjetij - nadaljevalni
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Mirijam Drešček; 041 441 368; mirijam.drescek@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Mentorji učnih podjetij strokovnih šol, profesorji strokovno teoretičnih predmetov.
Cilji:

Nadgradnja finančno-računovodskega oddelka s praktičnimi primeri, izvajanje medsebojnih
kompenzacij med učnimi podjetji doma in v tujini. Praktična usposobitev za mednarodno poslovanje,
mednarodni plačilni promet, carine in zunanjo trgovino ter poudarek na večjem sodelovanju v okviru
mednarodne organizacije EUROPEN. Usposabljanje za načrtovanje, pripravo in izvedbo sejma ter
sodobni marketinški pristopi. In nenazadnje povečanje poklicne kompetence v skladu s specifičnimi
zahtevami.

Predavatelji in teme:
• Finančno-računovodski sektor - Irena Naraks
• Izvajanje medsebojnih in verižnih kompenzacij med učnimi podjetji - Tatjana Dolinšek
• Europen in mednarodno poslovanje - Janez Turnšek, Mateja Kapitler
• Aktivnosti za pripravo in izvedbo sejma ter vpliv sejemske dejavnosti na gospodarsko okolje - Breda Preskar Obrez
Obveznosti:

Na seminarju rešujejo pripravljeno gradivo, seminarskih nalog ni.

Pogoji:

Nadaljevalni seminar je namenjen mentorjem UP in učiteljem strokovno teoretičnih predmetov
gospodarsko poslovanje, računovodstvo in projektno delo, ki imajo opravljen začetni seminar.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
22.10.2007
22.10.2007

Predvideni čas izpeljave
22.11.2007 - 8.12.2007
6.3.2008 - 15.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 19,37 €
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Kraj izvedbe
Celje
Celje

3D
1D
2D
2D

PSD – Posodobitveni programi

PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 01. Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

Usposabljanje mentorjev učnih podjetij - začetni
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Mirijam Drešček; 041 441 368; mirijam.drescek@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Mentorji učnih podjetij strokovnih šol, profesorji strokovno teoretičnih predmetov.
Cilji:

Praktično usposabljanje učiteljev - mentorjev učnih podjetij za ustanovitev, organizacijo in poslovanje
posameznih oddelkov učnega podjetja (kadrovski in tajništvo, računovodstvo, marketing - nabava,
prodaja), izdelava sheme organizacije, usposobitev učiteljev za uvajanje in razvijanje sodobnih oblik
izobraževanja, usposobitev za samostojno vodenje učnih podjetij. Cilj izobraževanja mentorjev učnih
podjetij je tudi usposobitev za teamsko delo, komuniciranje in spoznavanje poslovnega bontona.

Predavatelji in teme:
• Vloga Centrale učnih podjetij - Viljana Brinovec
• Predstavitev dela UP s poudarkom na tajništvu in kadrovskem oddelku - Greta Malec
• Trgovanje preko elektronsko komunikacijskih kanalov - Tatjana Dolinšek
• Komunikacija in poslovni bonton - Marjana Kolenko

1P
2P
2D
3D

Obveznosti:

Na seminarju rešujejo pripravljeno gradivo, seminarskih nalog ni.

Pogoji:

Začetni seminar je namenjen mentorjem "začetnikom" UP in učiteljem strokovno teoretičnih predmetov
gospodarsko poslovanje, računovodstvo in projektno delo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 15.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 15,91 €
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Kraj izvedbe
Celje
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02. Elektotehnika, mehatronika in računalništvo
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 02. Elektotehnika, mehatronika in računalništvo

Omrežna akademija
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1,5

Darko Hribar; 01/5864 205; 01/ 542 2045; darko.hribar@cpi.si

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji predmeta računalniške strukture in omrežja.
Cilji:

Predstavitev in usposobitev za uporabo e-gradiv s področja računalniških omrežij, ki se uporablja v več
kot v 150-ih državah po svetu.

Predavatelji in teme:
• Uvod v omrežja - mag. Andreja Vehovec
• Značilnosti omrežij (topologija, omrežja LAN,WAN in VPN, propustnost, model OSI in TCP/IP) - mag. Andreja
Vehovec
• Prenosni mediji - mag. Andreja Vehovec
• Testiranje prenosnih medijev - mag. Andreja Vehovec
• Naprave za povezovanje v omrežjih LAN in WAN - mag. Andreja Vehovec
• Značilnosti metode Ethernet - mag. Andreja Vehovec
• Tehnologije metode Ethernet - mag. Andreja Vehovec
• Segmentacija omrežja, delovanje in značilni parametri preklopnih stikal, protokol Spanning-Tree - mag. Andreja
Vehovec
• Model TCPI/IP in naslavljanje IP - mag. Andreja Vehovec
• Usmerjevalni protokoli (RIP,OSPF,...) - mag. Andreja Vehovec
• Protokoli na transportni in aplikacijski plasti modela TCP/IP - mag. Andreja Vehovec
• Načrtovanje računalniškega omrežja - mag. Andreja Vehovec
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 28.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 56,81 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

1P
2P
1P
1P
1P
2P
2P
1P
2P
1P
2P
8 LV
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03. Gostinstvo in turizem
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Gostinstvo in turizem

Hladno topli bife - kosilca
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Anica Justinek; 01/5864 212; 01/ 542 2045; anica.j@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Učitelji praktičnega pouka v gostinskih programih.
Cilji:

Strokovne delavce želimo seznaniti z novimi trendi in jedmi primerne za hladno topli bife - kosilce. Prav
tako jih želim usposobiti za sestavo, pripravo hladno toplega bifeja, katerega postrežemo gostu stoje.
Pripravljali bomo majhne zalogajčke različnih oblik ter uporabljali najrazličnejše sestave in kombinacije
okusov.

Predavatelji in teme:
• Sodobni trendi v pripravi hladno-toplih bifejev - Janez Dolšak
• Priprava različnih jedi za hladno topli bife in kombinacije novih trendov okusov - Janez Dolšak
Pogoji:

2P
6D

Udeleženci s seboj prinesejo delovno obleko in pokrivalo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 31.10.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 28,53 €
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Gostinstvo in turizem

Hotelsko poslovanje
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Anica Justinek; 01/5864 212; 01/ 542 2045; anica.j@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji ekonomskih predmetov in praktičnega pouka na področjih gostinstva, turizma in ekonomije.
Cilji:

Udeleženci bodo spoznali bodo primere hotelskega poslovanja iz prakse, pomen dobrega
organiziranja poslovnega procesa in sistem spremljanja porabe živil in pijač.

Predavatelji in teme:
• Organiziranje poslovnega procesa - mag. Andreja Flucher
• Sistem spremljanja porabe živil in pijač - mag. Andreja Flucher
• Izračun uspešnosti - mag. Andreja Flucher
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.10.2007

Predvideni čas izpeljave
5.11.2007 - 30.11.2007

3P
2P
3D
Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,19 €
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Gostinstvo in turizem

Priprava čokolade v kuhinji 1
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Anica Justinek; 01/5864 212; 01/ 542 2045; anica.j@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Učitelji strokovnih predmetov s področja gostinstva.
Cilji:

Udeleženci se seznanijo s kvaliteto čokolade ter z novostmi pravilne uporabe v kuhinji. Spoznali bodo
o pravilne postopke ročnega temperiranja in modeliranja čokolade. Predstavljeni bodo principi vibracije
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in hlajenja čokolade.
Predavatelji in teme:
• Postopki ročnega temperiranja in modeliranja čokolade - Samo Osmancevich
• Principi vibracije in hlajenja čokolade - Samo Osmancevich
• Osnove "ganache", brizganje, zapiranje, valjanje in oblačenje truflov - Samo Osmancevich
Pogoji:

4D
4D
8D

Udeleženci s seboj prinesejo delovno obleko in pokrivalo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.1.2008

Predvideni čas izpeljave
4.2.2008 - 28.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 57,05 €
Opombe:

Udeleženci bodo dobili gradivo z recepti za izdelavo truflov in pralinejev.

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

Priprava čokolade v kuhinji 2
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Anica Justinek; 01/5864 212; 01/ 542 2045; anica.j@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Učitelji strokovnih predmetov s področja gostinstva.
Cilji:

Udeleženci se naučijo ročnega temperiranja, ganache prekristalizacije čokolade, priprave karamele in
tortne dekoracije iz čokolade. Spoznajo lastnosti najbolj uporabnih sestavin v proizvodnji čokolade,
postopke predelave sladkorja, merilne aparate in konvertere za sladkorne sirupe, recepte o čokoladi
na bazi marcipana, sadja in masla.

Predavatelji in teme:
• Sestavine v proizvodnji čokolade, postopki predelave sladkorja, merilni aparati in konverteri za sladkorne sirupe 4 P
- Samo Osmancevich
• Ročno temperiranje, ganache prekristalizacija čokolade, priprava karamele in tortne dekoracije iz čokolade 4D
Samo Osmancevich
• Priprava čokoladnih izdelkov po recepturah na bazi marcipana, sadja in masla - Samo Osmancevich
8D
Pogoji:

Udeleženci s seboj prinesejo delovno obleko in pokrivalo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.1.2008

Predvideni čas izpeljave
3.3.2008 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 57,05 €
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Gostinstvo in turizem

Priprava restavracijskih sladic 1
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Anica Justinek; 01/5864 212; 01/ 542 2045; anica.j@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Učitelji praktičnega pouka v gostinskih programih.
Cilji:

Udeleženci se bodo usposobili za pripravo restavracijskih tris sladic, ki so v trendu. Poudarek bo na
porcijskih sladicah iz različnih vrst testa.

Predavatelji in teme:
• Sodobni trendi restavracijskih sladic - Alenka Kodele
• Priprava restavracijskih sladic iz različnih vrst testa - Alenka Kodele
Pogoji:

Udeleženci s seboj prinesejo delovno obleko in pokrivalo.
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6D
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 31.10.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 28,53 €
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 03. Gostinstvo in turizem

Priprava restavracijskih sladic 2
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Anica Justinek; 01/5864 212; 01/ 542 2045; anica.j@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Učitelji praktičnega pouka v gostinskih programih.
Cilji:

Udeleženci se bodo usposobili za pripravo in sestavo dveh porcijskih tris sladic. Naučili se bodo, kako
povleči sladkor, da se naredi nitka iz vlečenega sladkorja. Pripravljali bodo vafelj mase, jo uporabili za
različne namene in dekorirali različne sladice.

Predavatelji in teme:
• Sodobna priprava in postrežba restavracijskih tris sladic - Alenka Kodele
• Priprava vafelj mase z različnimi dodatki in priprava sladkorne dekoracije - Alenka Kodele
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Udeleženci prinesejo s seboj delovno obleko in pokrivalo.
Rok prijave
31.1.2008

Predvideni čas izpeljave
3.3.2008 - 31.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 28,53 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

2P
6D
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06. Kmetijstvo, hortikultura in gozdarstvo
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 06. Kmetijstvo, hortikultura in gozdarstvo

Možnosti kmetijskih gospodarstev pri pridobivanju energije z bioplinske naprave
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 15001

Št. točk: 0,5

Majda Filipič; 01 51 36 638, 51 36 606; 01 51 36 650; majda.filipic@kgzs.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 14

Ciljna skupina: Učitelji strokovnih predmetov poljedelstva, ekonomike in drugih predmetov, ki so vezani na to
področje.
Cilji:

Seznaniti udeležence z možnostmi pridobivanja in izrabe energije iz obnovljivih virov in uvajanja
postopkov v prakso.

Predavatelji in teme:
• Energetska strategija v EU in vrste obnovljivih virov energije - Barbara Lobe
• Možnosti pridobivanja bioplina - Peter Pšaker, Barbara Lobe
• Pridelovanje energetskih rastlin - Mag. Tatjana Pevec, Igor Škerbot
• Možnost javnega in zasebnega partnerstva na projektu bio plinska naprava v Savinjski regiji - Dušan Jug
• Energijski krog v Murecku - Peter Pšaker
• Ogled bioplinske naprave na kmetiji Flere - Peter Pšaker, Anton Flere
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
16.10.2007

Predvideni čas izpeljave
6.11.2007 - 23.11.2007

0,50 P
2,50 R
2R
0,50 P
0,50 P
2 TD

Kraj izvedbe
Celje

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,27 €
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 06. Kmetijstvo, hortikultura in gozdarstvo

Novosti na področju živinoreje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 15001

Št. točk: 0,5

Majda Filipič; 01 51 36 638; majda.filipic@kgzs.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Učitelji strokovnih predmetov živinoreja.
Cilji:

Seznanitev udeležencev z novostmi na področju živinoreje.

Predavatelji in teme:
• Novosti in stanje na področju živinoreje - Igor Tumpej
• Nitratna direktiva in njen vpliv na živinorejo - Peter Pšaker, Mitja Zupančič, Peter Pšaker
• Sistem mlečnih kvot in njen vpliv na živinorejo - Uroš Zgonec
• Predstavitev zahtev navskrižne skladnosti v živinoreji - Gabrijela Salobir Vilar
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
16.10.2007

Predvideni čas izpeljave
6.11.2007 - 23.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,07 €
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Kraj izvedbe
Ptuj

2P
2 P,TD
2P
2P
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09. Predšolska vzgoja
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 09. Predšolska vzgoja

Ples z metodiko
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1,5

Anica Justinek; 01/5864 212; 01/ 542 2045; anica.j@cpi.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji predmeta Ples z metodiko na vzgojiteljskih šolah, učitelji športne vzgoje v osnovnih in srednjih
šolah.
Cilji:

Izpopolnjevanje znanja pridobljenega na prejšnjih seminarjih, ter pridobivanje novih praktičnih in
teoretičnih znanj in izkušenj.

Predavatelji in teme:
• Kako dijaki pripravijo plesno dramatizacijo pravljice za predšolske otroke - Vilma Rupnik
• Čustva kot vir giba - Vilma Rupnik
• Avtorski solo ples - Vilma Rupnik
• Pisna priprava na plesno dejavnost za predšolske otroke in simulacija zaposlitve na tečajnikih - Vilma Rupnik
• Igra z gibi - Andreja Gjud
• Z gibanjem telesa ustvarjamo ples - Marija Ogrinec
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Obvezna je osebna oprema za praktično delo (trenerka, mehki copati). Potrebno je osnovno
predznanje s področja ustvarjalnega plesa.
Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 31.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 64,19 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

3D
5D
5D
4D
4D
3D
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16. Tiskarstvo in papirništvo
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 16. Tiskarstvo in papirništvo

Praktični primeri uporabe sodobnih orodij na področju multimedije
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

dr. Alenka Turičnik; 01/5864 214; 01/ 542 2045; alenka.turicnik@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji v programu Medijski tehnik in drugi učitelji v srednjih šolah.
Cilji:

Na konkretnih primerih prikazati uporabo ustrezne tehnologije za zajem, preoblikovanje in distribucijo
multimedijskih vsebin.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev sodobnih večpredstavnostnih orodij - Andrej Kajzer, Aleš Plot ali Dušan Leon Novak
• Delo z večpredstavnostnimi orodji (HW in SW) - Andrej Kajzer, Aleš Plot ali Dušan Leon Novak
• Vprašanja in odgovori - Andrej Kajzer, Aleš Plot ali Dušan Leon Novak
Pogoji:

2P
5D
1R

Prijavijo se lahko vsi, ki so se predhodno udeležili seminarja Trendi in novosti na področju multimedije.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
5.11.2007 - 30.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 42,79 €
PSD / 04. Srednje poklicno in strokovno izobraževanje / 16. Tiskarstvo in papirništvo

Trendi in novosti na področju multimedije
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

dr. Alenka Turičnik; 01/5864 214; 01/ 542 2045; alenka.turicnik@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Učitelji v programu Medijski tehnik in drugi učitelji v v srednjih šolah.
Cilji:

Seznaniti udeležence z novostmi in trendi na področju multimedijskih vsebin (slika, zvok, animacija,
internet, video) in s tem omogočiti, da bo strokovni kader še bolj ustvarjalno iskal nove izzive za
nadaljnje delo.

Predavatelji in teme:
• Pregled večpredstavnostnih standardov - Andrej Kajzer, Aleš Plot ali Dušan Leon Novak
• Ogled konkretnega večpredatvnostnega projekta - Andrej Kajzer, Aleš Plot ali Dušan Leon Novak
• Analiza večpredstavnostnega projekta - Andrej Kajzer, Aleš Plot ali Dušan Leon Novak
• Vprašanje in odgovori - Andrej Kajzer, Aleš Plot ali Dušan Leon Novak
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Udeleženci seminarja morajo imeti predhodna osnovna znanja na področjih: digitalizacije slike,
obdelave zvoka, obdelave videa, internetna orodja, animacije, zapis na različne medije.
Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 57,05 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

2P
2P
3D
1R

PSD – Posodobitveni programi

05. Širše kurikularne, sistemske in procesnodidaktične novosti
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PSD – Posodobitveni programi

01. Diferenciacija pouka
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 01. Diferenciacija pouka

Kako individualizirati in diferencirati pouk v drugem triletju
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 71
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Sandra Mršnik; 05 6100 610, 05 6100 619; sandra.mrsnik@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji drugega triletja.
Cilji:

Usposobiti učitelje za izvajanje didaktične diferenciacije in individualizcije, tako da bodo načrtovali
pouk, pri katerem bodo učenci aktivni, seznaniti se bodo z razlikami med učenci (na področju
sposobnosti, stilov učenja,...) ter se usposobili za poučevanje oziroma za različne pristope za
izvajanjem pouka ob upoštevanju različnosti med učenci.

Predavatelji in teme:
• Individualizacija in diferenciacija - opredelitev pojmov - Vlado Milekšič
• Individualizacija kot didaktično načelo - Vlado Milekšič
• Razvojne značilnosti učencev drugega triletja in individualne razlike - Sandra Mršnik
• Aktivna vloga učencev - pogoj individualizacije - Vlado Milekšič in Sandra Mršnik
• Načrtovanje aktivnosti učencev - Sandra Mršnik in Vlado Milekšič
• Prilaganje oblik in metod pouka individualnim značilnostim učencev - Vlado Milekšič in Sandra Mršnik
• Izdelava primera didaktične diferenciacije - Vlado Milkekšič
• Predstavitev izvedenega primera - Sandra Mršnik in Vlado Milekšič
• Analiza primerov - Vlado Milekšič in Sandra Mršnik
• Vrednotenje uspešnosti takega pristopa - Vlado Milekšič in Sandra Mršnik
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.10.2007
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
9.11.2007 - 19.1.2008
28.3.2008 - 10.5.2008

2P
2D
2D
2D
4D
2D
2D
4R
2R
2R

Kraj izvedbe
Debeli rtič
Debeli rtič

Najvišja dovoljena kotizacija: 41,41 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 01. Diferenciacija pouka

Uspešne didaktične strategije za individualizacijo učenja in poučevanja nadarjenih učencev OŠ
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 72
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Tanja Bezić; 02 320 80 75; tanja.bezic@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 60

Ciljna skupina: Učitelji OŠ.
Cilji:

Izboljšati osebne, socialne ter didaktične kompetence učiteljev za prilagajanje VIZ dela značilnostim,
potrebam, željam in interesom nadarjenih učencev. Spoznati preizkušeno uspešne modele kurikulov
za nadarjene ter primere odlične prakse slovenskih učiteljev in šol. Izdelati individualizirani program
VIZ dela za nadarjenega učenca s poudarkom na razvijanju nadarjenosti na določenem področju.
Izmenjati izkušnje ter soočiti znanja, stališča in prepričanja o smiselnosti ter uspešnosti različnih
modelov diferenciacije.

Predavatelji in teme:
• Svetovno znani preizkušeni modeli kurikulov ter didaktičnih strategij za delo z nadarjenimi - mag. Tanja Bezić 4 P,D
• Nadarjeni učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja - Biserka Lep
1P
• Specifični didaktični pristopi za delo z nadarjenimi - mag. Gordana Rostohar, mag. Silva Kmetič, mag. Nada
8D
Holc, Milena Kerndl, Breda Lorenci, Daniel Lilek, Iztok Hrastar, mag. Milka Ajtnik, mag. Tanja Bezić
• Izdelava individualiziranega programa za delo nadarjenega učenca - mag. Tanja Bezić, mag. Gordana
3 P,D
Rostohar, mag. Silva Kmetič, mag. Nada Holc, mag. Milka Ajtnik, Milena Kerndl, Breda Lorenci, Iztok Hrastar,
Daniel Lilek
Obveznosti:

Pripravljenost za izkustvene oblike učenja ter timsko delo.

Pogoji:

Zaključen 2.del seminarja Odkrivanje in VIZ delo z nadarjenimi (sklop - Drugo strokovno delosvetovalno delo) ali udeležba na vsaj 8-urni tematski konferenci na šoli.
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.10.2007

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 24.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 50,67 €
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Kraj izvedbe
Rogaška Slatina

PSD – Posodobitveni programi

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

Podjetništvo v osnovni šoli
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Mirjana Kovač; 01/5864 203; 01/ 542 2045; mirjana.kovac@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Osnovnošolski učitelji.
Cilji:

Razvijanje zavesti o vlogi podjetništva v družbi, spodbujanje razvoja, osebnih lastnosti pomembnih za
podjetno ravnanje in podjetništvo.

Predavatelji in teme:
• Pomen in vloga podjetništva - Mirjana Kovač, Zlatko Erlih
• Osebne lastnosti podjetnika, razvijanje podjetnih zmožnosti, veščin in podjetnega duha - Nataša Lorber, Tjaša
Erlih
• Vloga učitelja, učno okolje, učne metode - Mirjana Kovač, Zlatko Erlih
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
28.9.2007
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 28.3.2008
1.10.2007 - 28.3.2008

2P
4D
2P

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,80 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Sodobni pristopi k učenju in poučevanju v prvi triadi OŠ 1. del
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 1

Irena Kavčič; 01 429 20 20, 01 429 20 25; irena.kavcic@pei.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci v prvi triadi OŠ.
Cilji:

- Spoznati sodobne paradigme učenja in poučevanja, - spoznati spremenjeno vlogo učitelja in otroka v
vzgojno izobraževalnem procesu, - spoznati pomen, načine in strategije uvajanja smiselnega učenja,
participacije otrok, kooperativnega učenja, - spoznati pomen in vpliv spodbudnega fizičnega in
socialnega učnega okolja, - spoznati pomen, načine in strategije za uresničevanje participacije
učencev, - spoznati pomen, načine in strategije oblikovanja partnerstva z družinami.

Predavatelji in teme:
• Biološka dejstva o učenju - mag. Sonja Rutar
• Pregled teorij o učenju s poudarkom na sodobnih teorijah učenja - mag. Sonja Rutar
• Dejavniki spodbudnega fizičnega in socialnega učnega okolja - mag. Sonja Rutar, Tatjana Vöroš
• Vloga učitelja v oddelku- indikatorji kvalitete učiteljevega dela - Damjana Jurman
• Smiselno učenje in participacija otrok - Damjana Jurman
• Oblikovanje partnerstva z družinami - Damjana Jurman, Tatjana Vöroš
• Razvojne značilnosti otrok v prvi traidi - dr. Alenka Gril
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
22.11.2007 - 24.1.2008

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

Kraj izvedbe
Pedagoški inštitut, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,64 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Sodobni pristopi k učenju in poučevanju v prvi triadi OŠ 2. del
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7

Št. izvajalca: 03004
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Št. točk: 1

PSD – Posodobitveni programi

Koordinator:

Irena Kavčič; 01 429 20 20, 01 429 20 25; irena.kavcic@pei.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci prve triade OŠ.
Cilji:

- Spoznati oblike in metode individualizacije, - spoznati odnos med individualizacijo in oblikovanjem ter
prilagajanjem skupnosti, - spoznati načine in strategije sledenja otrokovemu napredku (otrokov
portfolio), - spoznati oblike in načine upravljanja z razredom (classroom management).

Predavatelji in teme:
• Individualizacija - mag. Sonja Rutar
• Sodobna praksa spremljanja otrokovega razvoja - indikatorji kvalitete - mag. Sonja Rutar
• Tehnike spremljanja in ocenjevanja - mag. Sonja Rutar, Majda Jurkovič
• Oblikovanje skupnosti - Damjana Jurman
• Otrokov portfolio - Damjana Jurman
Pogoji:

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

Prednost pri prijavi imajo slušatelji, ki so bili udeleženi na seminarju Sodobni pristopi k učenju in
poučevanju v prvi triadi OŠ 1. del.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
5.2.2008 - 20.3.2008

Kraj izvedbe
Pedagoški inštitut, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 22,98 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Spremljanje in načrtovanje v procesu učenja branja 1. del
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 1

Irena Kavčič; 01 429 20 20, 01 429 20 25; irena.kavcic@pei.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji otrok druge starostne skupine, učitelji prve in druge triade OŠ.
Cilji:

- Spoznati pomen zgodnje intervencije v procesu branja, - spoznati načela opismenjevanja, - spoznati
dejavnosti za razvijanje porajajoče se pismenosti, - spoznati bralne stopnje otrok, ki določajo
ustreznost bralnega gradiva, - spoznati pokazatelje bralnih stopenj, - spoznati strukturiranost, vsebino
in proces neformalnih preizkusov bralnih procesov.

Predavatelji in teme:
• Zakaj nas zanima in zakaj posvečamo pozornost zgodnji intervenciji - mag. Sonja Rutar
1 P,D
• Pomen in vloga branja - mag. Sonja Rutar
1 P,D
• Aktivnosti, veščine in spretnosti, ki jih opažamo do otrokovega vstopa v šolo in na začetku šolanja - mag. Sonja 1 D
Rutar
• Glavna orientacija in izhodišče pri učenju in poučevanju branja - mag. Sonja Rutar
1D
• Načela opismenjevanja - mag. Sonja Rutar
1D
• Porajajoča se pismenost - kaj vsebuje in kako jo spremljati - Klavdija Mirt
2 P,D
• Dejavnosti za razvijanje porajajoče se pismenosti - mag. Sonja Rutar, Klavdija Mirt
1 P,D
• Vsebina neformalnega preizkusa bralnih procesov - mag. Sonja Rutar
1 P,D
• Nameni uporabe neformalnega preizkusa bralnih procesov - mag. Sonja Rutar
1 P,D
• Bralne stopnje, ki določajo ustreznost gradiva za otroka - mag. Sonja Rutar
1 P,D
• Pokazatelji bralnih stopenj - mag. Sonja Rutar
1P
• Strukturiranost, vsebina in proces neformalnega preizkusa bralnih procesov - Marjanca Kolar
4 P,D
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
8.11.2007 - 3.1.2008

Kraj izvedbe
Pedagoški Inštitut, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 25,63 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Spremljanje in načrtovanje v procesu učenja branja 2. del
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9

Št. izvajalca: 03004
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Št. točk: 1
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Koordinator:

Irena Kavčič; 01 429 20 20, 01 429 20 25; irena.kavcic@pei.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji otrok druge starostne skupine, učitelji prve in druge triade OŠ.
Cilji:

- Spoznati metode, ki jih učitelji uporabljajo kot odziv na potrebe mladih bralcev, - spoznati strategije za
izboljšanje fonemske zavesti in odnosov med črkami in glasovi, - spoznati strategije za izboljšanje
tekočega branja, - spoznati strategije za izboljšanje bralnega razumevanja, - izdelati načrt za
oblikovanje spodbudnega socialnega in fizičnega okolja za spodbujanje bralne pismenosti.

Predavatelji in teme:
• Interpretacija rezultatov, zbranih z neformalnim preizkusom bralnih procesov - mag. Sonja Rutar
• Metode, ki jih učitelji uporabljajo kot odziv na potrebe mladih bralcev - mag. Sonja Rutar
• Strategije za izboljšanje razumevanja pojma pisave - Klavdija Mirt
• Strategije za izboljšanje fonemske zavesti in odnosov med črkami in glasovi - Klavdija Mirt
• Strategije za izboljšanje tekočega branja - Marjanca Kolar
• Strategije za izboljšanje bralnega razumevanja - mag. Sonja Rutar, Marjanca Kolar
• Načrtovanje oblikovanja spodbudnega socialnega in fizičnega okolja za spodbujanje bralne pismenosti - mag.
Sonja Rutar
Pogoji:

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

Pogoj za udeležbo je opravljen seminar Spremljanje in načrtovanje v procesu učenja branja 1. del

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.2.2008 - 28.3.2008

Kraj izvedbe
Pedagoški inštitut, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 28,19 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Učinkovito vodenje razreda z uporabo NLP
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 1

dr. Dejan Hozjan; 01 420 12 41 ; dejan.hozjan@pei.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojiteljice iz vrtcev in učitelji prve triade osnovne šole.
Cilji:

- Učinkovita komunikacija med vzgojiteljicami in otroki in učitelji in učenci v prvih treh razredih osnovne
šole, - izboljšanje učenja in poučevanja na osnovi spoznanj NLP, - povezovanje verbalnega in
neverbalnega dela komunikacije, aplikacija NLP v vzgoji in izobraževanju, - pridobitev veščin vodenja
učnih skupin.

Predavatelji in teme:
• Osebna učinkovitost pri vodenju učne skupine - dr. Dejan Hozjan
• Ustvarjanje učinkovitih učnih stanj za učno skupino in za sebe - Milan Kotnik
• Prepoznavanje učnih strategij in upoštevanje različnosti - dr. Bogomir Novak
• Vodenje učne skupine skozi nebesedno komuniciranje - Milan Kotnik
Pogoji:

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

Srednja, višja in visoka izobrazba udeležencev.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.10.2007

Predvideni čas izpeljave
14.11.2007 - 15.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 22,32 €
Opombe:

- Schwarz, A., Schweppe, R. (2004). Moč podzavesti. Nevrolingvistično programiranje. Ljubljana, MK.

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

Kako uporabiti podatke športno-vzgojnega kartona v prvem in drugem triletju
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

dr. Marjeta Kovač, doc.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
marjeta.kovac@fsp.uni-lj.si
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Št. točk: 0,5
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Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Razredne učiteljice, učitelji športne vzgoje, svetovalni delavci.
Cilji:

Program je namenjen vsem, ki sodelujejo pri pouku športne vzgoje v prvem in drugem triletju, pa tudi
svetovalnim delavcem. Udeležencem želimo posredovati navodila o tem, kako zbirati podatke in kako
obdelane podatke nato uporabiti kot dobrodošlo povratno informacijo. Udeleženci se bodo seznanili z
organizacijo meritev, uporabo podatkov za načrtovanje pouka, posebej še za individualizacijo dela.
Predvsem pa bodo dobili napotke, kako podatke predstaviti staršem in jim svetovati glede otrokovega
telesnega in gibalnega razvoja.

Predavatelji in teme:
• Spremembe v telesnem in gibalnem razvoju slovenskih otrok v obdobju 1990 - 2000 - 2005 - Janko Strel
• Zbiranje podatkov (organizacija meritev) - Gregor Starc, Katarina Bizjak
• Interpretacija podatkov - Janko Strel
• Kako s podatki seznaniti mlajše učence - Marjeta Kovač
• Kaj pomenijo podatki za naše nadaljnje delo (načrtovanje, individualizacija, diferenciacija) - Marjeta Kovač
• Kako posredovati podatke staršem in jim svetovati glede otrokovega razvoja - Marjeta Kovač
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
9.12.2007
10.12.2007

Predvideni čas izpeljave
9.1.2008 - 9.1.2008
10.1.2008 - 10.1.2008

1P
2V
1P
1V
2V
1P

Kraj izvedbe
Postojna
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 25,62 €
Opombe:

Prijavljeni na seminar lahko dobijo dodatno gradivo na spletnih straneh www.fsp.uni-lj.si/didaktika

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

Športno-vzgojni karton - povratne informacije za učitelje, učence in starše
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 0,5

dr. Janko Strel, red. prof.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
janko.strel@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Športni pedagogi v osnovni in srednji šoli, svetovalni delavci, ravnatelji.
Cilji:

Program je namenjen vsem, ki sodelujejo pri pouku športne vzgoje, pa tudi svetovalnim delavcem in
ravnateljem. Udeležencem želimo posredovati navodila o tem, kako uporabiti podatke podatkovne
zbirke športno-vzgojni karton pri individualizaciji in diferenciaciji dela in kako seznaniti z informacijami
o telesnem in gibalnem razvoju učenca/dijaka, starše in učiteljski zbor.

Predavatelji in teme:
• Spremembe v telesnem in gibalnem razvoju slovenskih otrok v obdobju 1990 - 2000 - 2005 - Janko Strel
• Ali sploh vemo, kako se razlikujejo srednješolci, ki obiskujejo različne programe - Marjeta Kovač
• Uporaba sodobne tehnologije kot nadgradnja meritev (uporaba merilnikov srčne frekvence, tehtnic Tanita in
merilcev porabe energije) - Gregor Jurak
• Kaj pomenijo podatki za naše nadaljnje delo (načrtovanje, individualizacija, diferenciacija; raziskovalno delo
učencev in dijakov, izračun BMI) - Marjeta Kovač
• Kako s podatki seznaniti učence in dijake ter jih spodbuditi k lastni spremljavi (portfolio in projektno delo) Marjeta Kovač, Katarina Bizjak
• Kako posredovati podatke staršem in drugim javnostim (lokalna skupnost, zdravstvena služba) in jim svetovati
glede otrokovega razvoja - Marjeta Kovač
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
16.12.2007
17.12.2007

Predvideni čas izpeljave
16.1.2008 - 16.1.2008
17.1.2008 - 17.1.2008

Kraj izvedbe
Postojna
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 27,11 €
Opombe:

Prijavljeni na seminar lahko dobijo dodatno gradivo na spletnih straneh www.fsp.uni-lj.si/didaktika

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
233

1P
1P
1V
1V
3V
1P
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Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1,5

ERIKA ŽENKO; T:01 241 10 49 F:01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji-ce osnovnih šol.
Cilji:

Seznaniti udeležence s teorijo in metodami sodelovalnega učenja na tak način, da jih bodo lahko
uspešno uporabljali pri pouku.

Predavatelji in teme:
• Strukturni pristop k sodelovalnemu učenju - Cirila Peklaj
• Delo v skupinah - Cirila Peklaj
• Skupinska soodvisnost in posameznikova odgovornost - Cirila Peklaj
• Strukture pri sodelovalnem učenju - Cirila Peklaj, Mira Sevšek , Zdenka Vidmar
• Učenje sodelovalnih veščin - Cirila Peklaj
• Izkušnje s sodelovalnim učenjem pri pouku - Zdenka Vidmar, Mira Sevšek
• Nastop - izvedba učne ure z uporabo metod sodelovalnega učenja in analiza nastopa - Cirila Peklaj, Zdenka
Vidmar, Mira Sevšek
Obveznosti:

2P
4D
2P
8D
4D
2 P,V
2N

Aktivno sodelovanje v vseh delih seminarja, izvedba kolegialne hospitacije in nastopa, ki mu sledi
analiza.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
22.9.2007 - 19.10.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,67 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 02. Druge temeljne procesno-didaktične novosti (projektno učno delo, sodelovalno učenje itd.)

Strategije poučevanja kritičnega mišljenja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 73
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Tanja Rupnik Vec; 01 2363 141; tanja.vec@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji različnih predmetov v gimnazijah, srednjih strokovnih šolah ali na predmetni stopnji osnovne
šole.
Cilji:

Na tem seminarju udeleženci: - raziščejo raznovrstna pojmovanja kritičnega mišljenja, napravijo
refleksijo o lastnem pojmovanju in ga nadgradijo s sodobnimi spoznanji; - spoznajo raznovrstne
modele veščin kritičnega mišljenja; - se seznanijo, analizirajo in vrednotijo raznovrstne strategije
poučevanja veščin kritičnega mišljenja; - oblikujejo lastne strategije poučevanja za kritično mišljenje pri
svojem predmetu, jih preizkusijo in ovrednotijo njihovo učinkovitost.

Predavatelji in teme:
• Pojem kritično mišljenje - Tanja Rupnik Vec
• Subjektivna pojmovanja - njihova vloga v mišljenju - Alenka Kompare
• Spraševanje in natančna raba jezika - Tanja Rupnik Vec
• Analiza argumentov - Tanja Rupnik Vec
• Vrednotenje argumentov - Alenka Kompare
• Reševanje problemov in odločanje - Alenka Kompare
• Poučevanje kritičnega mišljenja - celostni pogled - Tanja Rupnik Vec, Alenka Kompare
• Poučevanje kritičnega mišljenja - študije primerov - Alenka Komapre, Tanja Rupnik Vec
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

2D
2D
2D
2D
2D
2D
4D
8D

Študija primera: oblikovanje strategije poučevanja za kritično mišljenje na izbranem tematskem sklopu,
aplikacija v razredu, evalvacija učinkov ter predstavitev rezultatov soudeležencem.
Rok prijave
30.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 15.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,92 €
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Kraj izvedbe
Portorož
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03. Kurikularne novosti v gimnazijah
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 03. Kurikularne novosti v gimnazijah

Didaktična prenova pouka v splošnih gimnazijah
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 35
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

izr. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Gimnazijski profesorji.
Cilji:

- Usposobiti gimnazijske učitelje za načrtovanje in izvajanje pouka ter ocenjevanja znanja dijakov v
skladu z novo kulturo učenja, poučevanja in ocenjevanja znanja; - usposobiti gimnazijske učitelje za
refleksijo lastnega dela; - usposobiti gimnazijske učitelje za sodelovalno učenje in poučevanje.

Predavatelji in teme:
• Priprava učnega procesa v gimnaziji - Marija Javornik Krečič
• Izvajanje učnega procesa v gimnaziji - Milena Ivanuš Grmek
• Avtentične oblike ocenjevanja znanja v gimnaziji - Tina Vršnik Perše
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

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

Aktivno sodelovanje na seminarju, zapis refleksije lastne prakse.
Rok prijave
10.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 8.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 61,87 €
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Kraj izvedbe
Maribor
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04. Kurikularne novosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 04. Kurikularne novosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Razvijanje socialne in državljanske kompetence pri predmetu družboslovje
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 74
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Jožica Gramc; 01-23 63 105; 01/23 63 150; jozica.gramc@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji družboslovja v SPI in NPI.
Cilji:

Razširitev znanja učiteljev družboslovja s tematiko, ki je aktualna pri izobraževanju za dejavno
demokratično državljanstvo. Učitelji raziskujejo možnosti za razvijanje socialne in državljanske
kompetence.

Predavatelji in teme:
• Kultura in kulturne identifikacije - dr. Marina Lukšič Hacin
3 P,D
• Sporazumevanje in odločanje v skupnosti; razvijanje kritičnega mišljenja - dr. Marjan Šimenc
3 P,D
• Socialne kompetence vseživljenjskega učenja - dr. Zdenka Zalokar Divjak
4 P,D
• Pravna in kulturna razsežnost človekovih pravic - mag. Andraž Teršek
2P
• Ustvarjalno učenje človekovih pravic - Romana Franković
2D
• Večperspektivnost kot didaktično načelo - didaktizacija tematskega sklopa Življenje v skupnosti - Jožica Gramc 2 D
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.10.2007

Predvideni čas izpeljave
25.1.2008 - 26.1.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 34,21 €
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Kraj izvedbe
Zreče
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05. Medpredmetno povezovanje
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 05. Medpredmetno povezovanje

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PRI LIKOVNI VZGOJI IN LIKOVNEM SNOVANJU
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez; 01/5892-229, 5892-278; fax: 01/5347-997;
beatriz.tomsic@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na razredni in predmetni stopnji OŠ, profesorji
likovne umetnosti in likovnega snovanja v srednješolskih in gimnazijskih programih.
Cilji:

V seminarju bomo predstavili izhodišča za medpredmetno povezovanje z likovno vzgojo oz. likovnim
snovanjem s posebnim poudarkom na načrtovanju projektnega dela in aktivnih raziskovalnih učnih
oblik in metod dela, npr. projektno delo. Predstavili bomo tudi specifične možnosti medpredmetnega
povezovanja z različnimi oblikovalnimi področji zastopani v učnih načrtih za likovno vzgojo na razredni
in predmetni stopnji devetletne OŠ, pri izbirnemu predmetu likovno snovanje in pri predmetu likovna
umetnost - likovno snovanje v srednješolskih oz. gimnazijskih programih.

Predavatelji in teme:
• IZHODIŠČA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Z VIDIKA LIKOVNE VZGOJE OZ. LIKOVNEGA
SNOVANJA - dr. Tonka Tacol
• MEDPREDMETNO POVEZOVANJE KOT PROJEKTNO DELO - dr. Tonka Tacol
• MOŽNOSTI NAČRTOVANJA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA Z VSEBINAMI RISANJA - izr.prof.
Črtomir Frelih
• MOŽNOSTI NAČRTOVANJA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA Z VSEBINAMI SLIKANJA - red.prof.
Zdenko Huzjan
• MOŽNOSTI NAČRTOVANJA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA Z VSEBINAMI GRAFIKE - red.prof.
Bojan Kovačič
• MOŽNOSTI NAČRTOVANJA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA Z VSEBINAMI KIPARSTVA - izr.prof.
Roman Makše
• MOŽNOSTI NAČRTOVANJA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA Z VSEBINAMI PROSTORSKEGA
OBLIKOVANJA - dr. Beatriz Tomšič Čerkez
Obveznosti:

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

Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.3.2008
14.3.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 31.3.2008
1.4.2008 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 48,25 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske in slikarske potrebščine, ostali posebni material
bodo priskrbeli organizatorji.

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

Trajnostni razvoj s poudarkom na vrednotah prostora
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 75
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

dr. Anton Polšak, svetovalec za geografijo, OE Novo mesto; 07 371 9194; 07 302 3975;
anton.polsak@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol vseh predmetov, ravnatelji.
Cilji:

Cilj usposabljanja je seznaniti učitelje z vsebinami trajnostnega razvoja in preseči trenutno situacijo
njegovega razumevanja, ki je največkrat obravnavano ozko okoljsko. Bistvo trajnostnega razvoja je
namreč prepletenost treh stebrov trajnosti: okoljsko-prostorskega, gospodarskega in socialnega. Hkrati
z vsebinami bo pomembna novost povezava z razvijanjem veščin pri učencih in dijakih, ki jih vsak
ozaveščen in angažiran državljan potrebuje za uspešno vključevanje v družbo tako na poklicnem, kot
na zasebnem področju življenja in dela.

Predavatelji in teme:
• Vidiki trajnostnega razvoja s poudarkom na prepoznavanju vrednot prostora - mag. Mimi Urbanc
237

1P
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• Posebne oblike in metode dela pri poučevanju vrednot prostora in trajnostnega prostorskega razvoja - dr.
1P
Tatjana Resnik Planinc
• Uporabnost izbranih učil pri prepoznavanju in evidentiranju prostorskih vrednot na terenu - mag. Jerneja
0,50 P
Fridl
• Določanje prostorskih vrednot s pomočjo viharjenja možganov - mag. Mimi Urbanc
1D
• Namen in cilji terenskega dela na izbranih območjih - mag. Simon Kušar
0,50 P
• Eksperimentalno delo na terenu v štirih skupinah - mag. Polona Demšar, mag. Jerneja Fridl, mag. Tatjana
3 TD
Resnik Planinc, mag. Simon Kušar, mag. Mimi Urbanc
• Predstavitev izsledkov terenskega dela po skupinah - mag. Polona Demšar Mitrovič
2D
• Trajnostni razvoj in načrtovanje prostorskega razvoja in osveščanje osnovnošolcev o načelih trajnostnega
2P
razvoja z vidika arhitekture - mag. Polona Demšar Mitrovič
• Vloga posameznikov v procesu prostorskega načrtovanja - iskanje najprimernejše lokacije za umestitev neke
3D
dejavnosti v prostor, ob upoštevanju zaznav in dobljenih informacij terenskega ogleda - mag. Polona Demšar
Mitrovič
• Implementacija izkušenj seminarja v prakso in zaključki seminarja - dr. Tatjana Resnik Planinc
2P
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
5.10.2007 - 6.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,10 €
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Kraj izvedbe
Novo mesto
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07. Poklicna matura
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

OCENJEVANJE 2. PREDMETA POKLICNE MATURE ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME MEDIJSKI
TEHNIK, GRAFIČNI TEHNIK, KEMIJSKI TEHNIK IN TEHNIK OPTIK
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

dr. Alenka Turičnik; 01/5864 214; 01/ 542 2045; alenka.turicnik@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 14

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov.
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za
kakovostno ocenjevanje na poklicni maturi. Z usposabljanjem učiteljev želimo izboljšati kakovost izpita.

Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje drugega predmeta poklicne mature - dr. Alenka Turičnik ali Metod Češarek
• Pregled in izboljševanje baze vprašanj za 2. predmet poklicne mature - dr. Alenka Turičnik, Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - dr. Alenka Turičnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

1P
6D
1R

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 20,91 €
Opombe:

Program je namenjen učiteljem predmetov Digitalna tipografija in reprodukcija (Medijski tehnik),
Tehnologija tiska (Grafični tehnik), Tehnologija dodelave (Grafični tehnik), Kemija (Kemijski tehnik),
Optika z meritvami (Tehnik optik).

PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

OCENJEVANJE 2. PREDMETA POKLICNE MATURE ZA PODROČJA TEKSTILA, OBLIKOVANJA IN
FOTOGRAFIJE
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Tatjana patafta; 01/5864 246; 01/ 542 2045; tatjana.patafta@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov s področij tekstila, oblikovanja in
fotografije.
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za
kakovostno ocenjevanje na poklicni maturi. Z usposabljanjem učiteljev želimo izboljšati kakovost izpita.

Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje drugega predmeta poklicne mature - Tatjana Patafta ali Metod Češarek
• Pregled in izboljševanje baze vprašanj za 2. predmet poklicne mature - Tatjana Patafta, Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Tatjana Patafta
Pogoji:

1P
6D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog, bazo (nabor) vprašanj in druga
gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali pri izvedbi izpita iz 2. predmeta poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 13,97 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

OCENJEVANJE 2. PREDMETA POKLICNE MATURE ZA PODROČJE HORTIKULTURE
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17

Št. izvajalca: 02002
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Št. točk: 0,5
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Koordinator:

Helena Žnidarič; 01/5864 238; 01/ 542 2045; helena.znidaric@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov Vrtnarstvo, Krajinsko vrtnarstvo in
Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom.
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za
kakovostno ocenjevanje na poklicni maturi. Z usposabljanjem učiteljev želimo izboljšati kakovost izpita.

Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje drugega predmeta poklicne mature - Metod Češarek
• Pregled in izboljševanje baze vprašanj za 2. predmet poklicne mature - Metod Češarek, Helena Žnidarič
• Ugotovitve in dileme - Helena Žnidarič
Pogoji:

1P
6D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog, bazo (nabor) vprašanj in druga
gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali pri izvedbi izpita iz 2. predmeta poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Celje

Najvišja dovoljena kotizacija: 19,95 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

OCENJEVANJE 2. PREDMETA POKLICNE MATURE ZA PODROČJE KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Helena Žnidarič; 01/5864 238; 01/ 542 2045; helena.znidaric@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov Poljedelstvo, Živinoreja, Sadjarstvo in
vinogradništvo, Pridobivanje gozdnih proizvodov.
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za
kakovostno ocenjevanje na poklicni maturi. Z usposabljanjem učiteljev želimo izboljšati kakovost izpita.

Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje drugega predmeta poklicne mature - Metod Češarek
• Pregled in izboljševanje baze vprašanj za 2. predmet poklicne mature - Metod Češarek, Helena Žnidarič
• Ugotovitve in dileme - Helena Žnidarič
Pogoji:

1P
6D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog, bazo (nabor) vprašanj in druga
gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali pri izvedbi izpita iz 2. predmeta poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Naklo

Najvišja dovoljena kotizacija: 19,95 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

OCENJEVANJE 2. PREDMETA POKLICNE MATURE ZA PROGRAME STROJNIŠTVA IN RUDARSTVA
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Marija Šibanc; 01/5864 215; 01/ 542 2045; marija.sibanc@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov mehanika, snovanje in konstruiranje,
energetika, tehnologija in rudarstvo za programe Strojni tehnik in Rudarski tehnik.
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za
kakovostno ocenjevanje na poklicni maturi. Z usposabljanjem učiteljev želimo izboljšati kakovost izpita.
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Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje drugega predmeta poklicne mature - Metod Češarek
• Pregled in izboljševanje baze vprašanj za 2. predmet poklicne mature - Metod Češarek, Marija Šibanc
• Ugotovitve in dileme - Marija Šibanc ali Metod Češarek
Pogoji:

1P
6D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog, bazo (nabor) vprašanj in druga
gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali pri izvedbi izpita iz 2. predmeta poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 16,43 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

OCENJEVANJE POKLICNE MATURE ZA GPO, TRŽENJE, ARANŽERSTVO IN OBLIKOVANJE
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 20
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Suzana Obradovič; 01/5864 222; 01/ 542 2045; suzana.obradovic@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov GPO,TRŽENJE, ARANŽERSTVO IN
OBLIKOVANJE
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za
kakovostno ocenjevanje na poklicni maturi. Z usposabljanjem učiteljev želimo izboljšati kakovost izpita.

Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje drugega predmeta poklicne mature - Suzana Obradovič ali Metod Češarek
• Pregled in izboljševanje baze vprašanj za 2. predmet poklicne mature - Metod Češarek, Suzana Obradovič
• Ugotovitve in dileme - Suzana Obradovič
Pogoji:

1P
6D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog, bazo (nabor) vprašanj in druga
gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali pri izvedbi izpita iz 2. predmeta poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 16,31 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Ocenjevanje za 2. predmet poklicne mature Mehatronika v programu Tehnik mehatronike
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 21
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Darko Hribar; 01/5864 205; 01/ 542 2045; darko.hribar@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov Mehatronika.
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za
kakovostno ocenjevanje na poklicni maturi. Z usposabljanjem učiteljev želimo izboljšati kakovost izpita.

Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje drugega predmeta poklicne mature - Darko Hribar ali Metod Češarek
• Pregled in izboljševanje baze vprašanj za 2. predmet poklicne mature - Darko Hribar, Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Darko Hribar
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

1P
6D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog, bazo (nabor) vprašanj in druga
gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali pri izvedbi izpita iz 2. predmeta poklicne mature.
Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
28.9.2007 - 29.2.2008
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Kraj izvedbe
Ljubljana
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Najvišja dovoljena kotizacija: 16,31 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Ocenjevanje za Živilstvo in prehrano na poklicni maturi
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Jelka Čop; 01/5864 213; 01/ 542 2045; jelka.cop@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji temeljnih strokovnih predmetov.
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za
kakovostno ocenjevanje na poklicni maturi. Z usposabljanjem učiteljev želimo izboljšati kakovost izpita.

Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje drugega predmeta poklicne mature - Jelka Čop ali Metod Češarek
• Pregled in izboljševanje baze vprašanj za 2. predmet poklicne mature - Jelka Čop ali Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Jelka Čop ali Metod Češarek
Pogoji:

1P
6D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog, bazo (nabor) vprašanj in druga
gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali pri izvedbi izpita iz 2. predmeta poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 8,91 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

PRIPRAVA IZPITNIH GRADIV ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE V PROGRAMIH NA PODROČJU
STROJNIŠTVA IN RUDARSTVA
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Marija Šibanc; 01/5864 215; 01/ 542 2045; marija.sibanc@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka v programih Strojni
tehnik in Rudarski tehnik, pri katerih bodo kandidati lahko opravljali 4. predmet pokl. mature.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali 4. predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo - Mojca Gorjan ali Metod Češarek ali breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Erika Broz Žižek ali Jadranka Uranjek
• Priprava izpitnega gradiva - Marija Šibanc ali Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Marija Šibanc ali Metod Češarek
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.
Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,56 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

PRIPRAVA IZPITNIH GRADIV ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE V PROGRAMU TEHNIK
MEHATRONIKE
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
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2P
1P
1P
3D
1R
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Št. programa: 24
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Darko Hribar; 01/5864 205; 01/ 542 2045; darko.hribar@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka, pri katerih bodo
kandidati lahko opravljali 4. predmet poklicne mature v programu Tehnik mehatronike.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali 4. predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo - Mojca Gorjan ali Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Zvone Cencen
• Priprava izpitnega gradiva - Darko Hribar ali Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Darko Hribar
Pogoji:

2P
1P
1P
3D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 11,26 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

PRIPRAVA IZPITNIH GRADIV ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE V TEKSTILU, OBLIKOVANJU IN
FOTOGRAFIJI
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Tatjana Patafta; 01/5864 246; 01/ 542 2045; tatjana.patafta@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka, pri katerih bodo kandidati lahko opravljali 4.
predmet poklicne mature za tekstil, oblikovanje in fotografijo.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali 4. predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo - Mojca Gorjan ali Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Zdenka Boltavzer
• Priprava izpitnega gradiva - Tatjana Patafta, Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Tatjana Patafta
Pogoji:

2P
1P
1P
3D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 11,27 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

PRIPRAVA IZPITNIH GRADIV ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE V V PROGRAMIH EKONOMSKI
IN ARANŽERSKI TEHNIK
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26

Št. izvajalca: 02002
243

Št. točk: 0,5
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Koordinator:

Suzana Obradovič; 01/5864 222; 01/ 542 2045; suzana.obradovic@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka, pri katerih bodo kandidati lahko opravljali 4.
predmet poklicne mature v programih Ekonomski tehnik in Aranžerski tehnik.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali 4. predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo - Mojca Gorjan ali Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Primer dobre prakse - Mojca Gorjan ali Zdenka Boltavzer
• Priprava izpitnega gradiva - Metod Češarek, Suzana Obradovič
• Ugotovitve in dileme - Suzana Obradovič
Pogoji:

2P
1P
1P
3D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
28.9.2007
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 12,61 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

PRIPRAVA IZPITNIH GRADIV ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE ZA IZOBRAŽEVALNA
PROGRAMA KEMIJSKI TEHNIK IN TEHNIK OPTIK
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

dr. Alenka Turičnik; 01/5864 214; 01/ 542 2045; alenka.turicnik@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 14

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka, pri katerih bodo
kandidati lahko opravljali 4. predmet poklicne mature - v programih Kem. tehnik in Tehnik optik.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali 4. predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo - Mojca Gorjan ali Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Primer dobre prakse - Zdenka Boltavzer
• Priprava izpitnega gradiva - dr. Alenka Turičnik ali Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - dr. Alenka Turičnik ali Metod Češarek
Pogoji:

2P
1P
1P
3D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
28.9.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,73 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

PRIPRAVA IZPITNIH GRADIV ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE ZA IZOBRAŽEVALNA
PROGRAMA MEDIJSKI TEHNIK IN GRAFIČNI TEHNIK
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28

Št. izvajalca: 02002
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Št. točk: 0,5
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Koordinator:

dr. Alenka Turičnik; 01/5864 214; 01/ 542 2045; alenka.turicnik@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 14

Ciljna skupina: Učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka, pri katerih bodo kandidati lahko opravljali 4.
predmet poklicne mature (za izobraževalna programa Medijski tehnik in Grafični tehnik).
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali 4. predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo - Mojca Gorjan ali Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv - Breda Zupanc ali Metod Češarek ali Mirjana Kovač
• Primer dobre prakse - Zdenka Boltavzer
• Priprava izpitnega gradiva - dr. Alenka Turičnik ali Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - dr. Alenka Turičnik ali Metod Češarek
Pogoji:

2P
1P
1P
3D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,73 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Priprava izpitnih gradiv za 4. predmet poklicne mature za področje živilstva in veterine
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Jelka Čop; 01/5864 213; 01/ 542 2045; jelka.cop@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka, pri katerih bodo
kandidati lahko opravljali 4. predmet poklicne mature.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali 4. predmet poklicne mature. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo - Mojca Gorjan ali Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Primer dobre prakse - Zdenka Boltavzer
• Priprava izpitnega gradiva - Jelka Čop, Zdenka Boltavzer
• Ugotovitve in dileme - Jelka Čop, Zdenka Boltavzer
Pogoji:

2P
1P
1P
3D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Predmetni izpitni katalog za 4.
predmet poklicne mature.
Rok prijave
28.9.2007

Št. izpeljav : 1

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 13,37 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Priprava pisne pole za 2. predmet poklicne mature Mehatronika v programu Tehnik mehatronike
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Darko Hribar; 01/5864 205; 01/ 542 2045; darko.hribar@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16
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Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnega predmeta Mehatronika, ki prvič izvajajo poklicno
maturo.
Cilji:

Pridobitev znanj, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za kakovostno izvedbo
izpita iz drugega predmeta poklicne mature. Poudarek je na oblikovanju vprašanj pri pripravi pisne
pole. Seznanitev z dosežki slovenskih učencev v primerjavi z učenci iz drugih držav v raziskavi PISA
2006.

Predavatelji in teme:
• Preverjanje in ocenjevanje znanja v splošnem in priprava nalog v mednarodnih raziskavah - Mojca Štravs ali
1P
Maša Repeš ali Simona Štigl
• Poročanje o dosežkih v mednarodnih raziskavah, primeri nalog dosežki slovenskih učencev v primerjavi z
2P
učenci iz drugih držav v raziskavi PISA 2006 - Mojca Štravs ali Maša Repeš ali Simona Štigl
• Strokovne podlage in priporočila za izvedbo izpita iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta poklicne
2P
mature - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Oblikovanje vprašanj - Metod Češarek ali Breda Zupanc
1P
• Oblikovanje različnih tipov vprašanj za 1. in 2. izpitno polo in oblikovanje navodil za ocenjevanje - Darko Hribar, 9 D
Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Darko Hribar
1R
Pogoji:

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog za temeljni strokovno teoretični
predmet poklicne mature, vprašanja ali druga gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali za izvedbo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Zreče

Najvišja dovoljena kotizacija: 39,34 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Priprava pisne pole za 2. predmet poklicne mature v programih Strojni tehnik in Rudarski tehnik
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 31
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Marija Šibanc; 01/5864 215; 01/ 542 2045; marija.sibanc@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov mehanika, snovanje in konstruiranje,
energetika, tehnologija in rudarstvo, ki prvič izvajajo poklicno maturo.
Cilji:

Pridobitev znanj, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za kakovostno izvedbo
izpita iz drugega predmeta poklicne mature. Poudarek je na oblikovanju vprašanj pri pripravi pisne
pole. Seznanitev z dosežki slovenskih učencev v primerjavi z učenci iz drugih držav v raziskavi PISA
2006.

Predavatelji in teme:
• Preverjanje in ocenjevanje znanja v splošnem in priprava nalog v mednarodnih raziskavah - Mojca Štravs ali
Maša Repeš ali Simona Štigl
• Poročanje o dosežkih v mednarodnih raziskavah, primeri nalog dosežki slovenskih učencev v primerjavi z
učenci iz drugih držav v raziskavi PISA 2006 - Mojca Štravs ali Maša Repeš ali Simona Štigl
• Strokovne podlage in priporočila za izvedbo izpita iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta poklicne
mature - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Oblikovanje vprašanj - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Oblikovanje različnih tipov vprašanj za 1. in 2. izpitno polo in oblikovanje navodil za ocenjevanje - Metod
Češarek ali Breda Zupanc
• Ugotovitve in dileme - Marija Šibanc ali Metod Češarek
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

1P
2P
2P
1P
9D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog za temeljni strokovno teoretični
predmet poklicne mature, vprašanja ali druga gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali za izvedbo.
Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,21 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

PRIPRAVA PISNE POLE ZA GOSPODARSKO POSLOVANJE, TRŽENJE, ARANŽERSTVO IN
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OBLIKOVANJE
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 32
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Suzana Obradovič; 01/5864 222; 01/ 542 2045; suzana.obradovic@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov GPO, TRŽENJE, ARANŽERSTVO in
OBLIKOVANJE, ki prvič izvajajo poklicno maturo.
Cilji:

Pridobitev znanj, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za kakovostno izvedbo
izpita iz drugega predmeta poklicne mature. Poudarek je na oblikovanju vprašanj pri pripravi pisne
pole. Seznantev pa z dosežki slovenskih učencev v primerjavi z učenci iz drugih držav v raziskavi
PISA 2006.

Predavatelji in teme:
• Preverjanje in ocenjevanje znanja v splošnem in priprava nalog v mednarodnih raziskavah - Mojca Štravs ali
Maša Repeš ali Simona Štigl
• Poročanje o dosežkih v mednarodnih raziskavah, primeri nalog dosežki slovenskih učencev v primerjavi z
učenci iz drugih držav v raziskavi PISA 2006 - Mojca Štravs ali Maša Repeš ali Simona Štigl
• Strokovne podlage in priporočila za izvedbo izpita iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta poklicne
mature - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Oblikovanje vprašanj - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Oblikovanje različnih tipov vprašanj za 1. in 2. izpitno polo in oblikovanje navodil za ocenjevanje - Metod
Češarek, Suzana Obradovič
• Ugotovitve in dileme - Suzana Obradovič
Pogoji:

1P
2P
2P
1P
9D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog za temeljni strokovno teoretični
predmet poklicne mature, vprašanja ali druga gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali za izvedbo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 29,96 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

PRIPRAVA PISNE POLE ZA TEKSTIL, OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 33
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Tatjana Patafta; 01/5864 246; 01/ 542 2045; tatjana.patafta@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnih predmetov področja tekstila, oblikovanja in
fotografije, ki prvič izvajajo poklicno maturo.
Cilji:

Pridobitev znanj, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za kakovostno izvedbo
izpita iz drugega predmeta poklicne mature. Poudarek je na oblikovanju vprašanj pri pripravi pisne
pole. Seznanitev z dosežki slovenskih učencev v primerjavi z učenci iz drugih držav v raziskavi PISA
2006.

Predavatelji in teme:
• Preverjanje in ocenjevanje znanja v splošnem in priprava nalog v mednarodnih raziskavah - Mojca Štravs ali
Maša Repeš ali Simona Štigl
• Poročanje o dosežkih v mednarodnih raziskavah, primeri nalog dosežki slovenskih učencev v primerjavi z
učenci iz drugih držav v raziskavi PISA 2006 - Mojca Štravs ali Maša Repeš ali Simona Štigl
• Strokovne podlage in priporočila za izvedbo izpita iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta poklicne
mature - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Oblikovanje vprašanj - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Oblikovanje vprašanj za 1. in 2. izpitno polo in navodil za ocenjevanje - Tatjana Patafta, Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Tatjana Patafta
Pogoji:

1P
2P
2P
1P
9D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog za temeljni strokovno teoretični
predmet poklicne mature, vprašanja ali druga gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali za izvedbo.
247

PSD – Posodobitveni programi

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,38 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Priprava pisne pole za Živilstvo in Veterino - nadaljevalni seminar
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 34
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Jelka Čop; 01/5864 213; 01/ 542 2045; jelka.cop@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 14

Ciljna skupina: Ocenjevalci na poklicni maturi - učitelji strokovnega predmeta Tehnologija, ki bodo prvič izvajali
poklicno maturo.
Cilji:

Pridobitev znanj, ki jih morajo imeti učitelji temeljnih strokovnih predmetov za kakovostno izvedbo
izpita iz drugega predmeta poklicne mature. Poudarek je na oblikovanju vprašanj pri pripravi pisne
pole. Seznanitev z dosežki slovenskih učencev v primerjavi z učenci iz drugih držav v raziskavi PISA
2006.

Predavatelji in teme:
• Preverjanje in ocenjevanje znanja v splošnem in priprava nalog v mednarodnih raziskavah - Mojca Štravs ali
Maša Repeš ali Simona Štigl
• Poročanje o dosežkih v mednarodnih raziskavah, primeri nalog dosežki slovenskih učencev v primerjavi z
učenci iz drugih držav v raziskavi PISA 2006 - Mojca Štravs ali Maša Repeš ali Simona Štigl
• Strokovne podlage in priporočila za izvedbo izpita iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta poklicne
mature - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Oblikovanje vprašanj - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Oblikovanje različnih tipov vprašanj za 1. in 2. izpitno polo in oblikovanje navodil za ocenjevanje - Jelka Čop,
Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Jelka Čop
Pogoji:

1P
2P
2P
1P
9D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Predmetni izpitni katalog za temeljni strokovno teoretični
predmet poklicne mature, vprašanja ali druga gradiva, ki so jih do sedaj uporabljali za izvedbo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 33,33 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Usposabljanje zunanjih članov šolskih maturitetnih komisij poklicne mature
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 35
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Breda Zupanc; 02 32 08 068; Breda.zupanc@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Imenovani zunanji člani poklicne mature.
Cilji:

Udeleženci bodo spoznali pomen in vlogo poklicne mature, se seznanili s pravnimi podlagami poklicne
mature, z vsemi izpiti poklicne mature in ocenjevanjem le-teh.

Predavatelji in teme:
• Izvedba poklicne mature - Breda Zupanc
• Pravne podlage poklicne mature - Irena Bahovec
• Ocenjevanje poklicne mature - Breda Zupanc
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

1P
3P
4P

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 4,94 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana
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Ocenjevanje na poklicni maturi iz angleščine
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 76
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Nives Kreuh; 013005108; nives.kreuh@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol.
Cilji:

Usposobiti učiteljice in učitelje angleščine za čimbolj usklajeno in veljavno ocenjevanje na poklicni
maturi z uporabo kriterijev in meril za ocenjevanje znanja.

Predavatelji in teme:
• Kako ocenjujemo pisne sestavke - Gordana Pečnik
• Ocenjevanje krajših in daljših pisnih sestavkov - Gordana Pečnik, Miloša Gogala
• Simulacija izpita - ocenjevanje na ustnem izpitu - Metka Košir, Mihaela Zavašnik
• Izpitni lističi in izpraševalci - Metka Košir, Mihaela Zavašnik
Pogoji:

2P
6D
4D
4D

Poznavanje Predmetnega izpitnega kataloga za angleščino.

Št. izpeljav : 3

Rok prijave
15.10.2007
15.2.2007
15.6.2007

Predvideni čas izpeljave
6.12.2007 - 7.12.2007
6.3.2008 - 7.3.2008
28.8.2008 - 29.8.2008

Kraj izvedbe
Maribor / Zgornje Zreče
Strunjan
Strunjan

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,26 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Poklicna matura - matematika
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 77
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Nada Marčić; 01/2363 - 118, 01/2363 - 150; nada.marcic@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji matematike v srednjih šolah.
Cilji:

Program je namenjen učiteljem matematike v srednjih šolah, ki pripravljajo dijake za zaključek
izobraževanja s poklicno maturo. Usposabljanje bo obsegalo pregled predpisov s tega področja,
predstavitev dela državne komisije s poudarkom na načelih in strukturi pisnega (zunanjega) dela izpita,
pripravi ustnega (internega) dela izpita, dogovorih in kriterijih za poenotenje in dvig objektivnosti pri
vrednotenju pisnih in ustnih odgovorov. Prav tako bodo predstavljeni dosežki na maturi in kvalitativne
analize pisnih odgovorov in simulacije ustnega dela izpita.

Predavatelji in teme:
• PM v luči zakonodaje - Majda Škrinar Majdič
• Analiza PM v letu 2007 - Jože Pavlišič
• Pisni del PM - Jože Pavlišič, Majda Škrinar Majdič
• Ustni del PM - Majda Škrinar Majdič, Jože Pavlišič
• Priprava na PM 2008 - Majda Škrinar Majdič, Jože Pavlišič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
22.10.2007

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 24.11.2007

2P
2P
4 P,D
4 P,D
4D
Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,32 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Poklicna matura - mehanika XIV
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 78

Št. izvajalca: 02001

249

Št. točk: 1
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Koordinator:

Peter Šterk, ŠC Novo mesto, Šegova 112, 8000 Novo mesto; 031/844-550;
peter.sterk@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji mehanike v tehniških gimnazijah ter učitelji mehanike na tehniških strojnih in tehniških
gradbenih šolah.
Cilji:

- Seznaniti učitelje s statističnimi podatki uspeha na maturi 2007 pri predmetu mehanika; - seznaniti
učitelje s tipičnimi napakami, ki jih delajo dijaki in odprava le-teh; - seznaniti učitelje z novo programsko
opremo na področju mehanike; - naučiti se uporabljati novo programsko opremo pri pouku mehanike.

Predavatelji in teme:
• Analiza mature 2007 za predmet mehanika - mag. Jože Stropnik
• Računalniška podpora pri pouku mehanike - dr. Aleš Lesnika
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
25.9.2007

Predvideni čas izpeljave
10.10.2007 - 15.12.2007

4P
12 P,D
Kraj izvedbe
Zreče, Celje

Najvišja dovoljena kotizacija: 12,72 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Poklicna matura - slovenščina
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 79
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Mira Hedžet; 05/6100612; mira.hedzet@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji slovenščine, ki program zaključujejo s poklicno maturo.
Cilji:

Osvežitev in poglobitev znanja o poklicni maturi.

Predavatelji in teme:
• Ustni del izpita na poklicni maturi - Marjana Hodak
• Pisni del izpita na poklicni maturi - mag. Silva Kastelic
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.11.2007
15.1.2008

4 P,D
4 P,D

Predvideni čas izpeljave
1.12.2007 - 20.12.2007
1.2.2008 - 20.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 6,49 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 07. Poklicna matura

Priprava ocenjevalcev na poklicno maturo iz nemščine
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 80
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Liljana Kač ; 01/2363 148; 01/2363 150; liljana.kac@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji nemščine na srednjih strokovnih šolah in zavodi za izobraževanje odraslih, ocenjevalci na
poklicni maturi iz nemščine.
Cilji:

Standardizacija ocenjevanja pisnega in ustnega dela poklicne mature iz nemščine.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev poklicne mature iz nemščine - Meri Kolman Mitrović
• Ocenjevanje izpitnih nalog: 1A:Bralno razumevanje; nove besedilne vrste - Meri Kolman Mitrović
• Ocenjevanje izpitnih nalog: 1B: Poznavanje in raba jezika; novosti in analiza nalog spomladanskega roka,
predstavitev novih tipov nalog za katalog 2009 - Jožica Vatovec
• Ocenjevanje izpitnih nalog: 2A: Vodeni pisni sestavek; novosti v poslovni korespondenci - Helena Kozar
• Ocenjevanje izpitnih nalog: 2B: Daljši pisni sestavek (2D) - Mag. Rosvita Šengelaja
• Jezik stroke: strokovna besedila pri pouku in priprava nalog za 3. vprašanje na izpitnem listku - Helena Kozar
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1P
2D
1D
2D
2D
2D

PSD – Posodobitveni programi

• Priprava izpitnih listkov 1. in 2. vprašanje - Meri Kolman Mitrović
• Izvedba in ocenjevanje ustnega dela izpita (simulacija izpita) - delavnica - Meri Kolman Mitrović in Helena
Kozar
• Evalvacija priprave in izvedbe poklicne mature, evalvacija seminarja - Mag. Liljana Kač
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

2D
2D
2 P,D

Opravljen seminar je za ocenjevalce vsake tri leta pogoj za ocenjevanje na poklicni maturi.
Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
28.1.2008 - 29.1.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,93 €
Opombe:

Literatura za udeležence: Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2008 - nemščina (2006).
Ljubljana: Državni izpitni center (obvezno prinesite s seboj!) Kozar, Helena (2005). Vodnik za pouk
nemškega jezika stroke. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Kolman-Mitrović, Meri et al. (2004).
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08. Preverjanje in ocenjevanje znanja
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 08. Preverjanje in ocenjevanje znanja

Določanje minimalnih standardov znanja
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 36
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Metod Češarek; 01/5864 254; 01/ 542 2045; metod.cesarek@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji stroke (strokovno teoretičnih predmetov, praktičnega pouka, strokovnih vsebinskih sklopov,
modulov) v programih za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe.
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki so potrebna, da bodo učitelji določali minimalne standarde
znanja, ki jih morajo dijaki izkazati za pozitivno oceno.

Predavatelji in teme:
• Teoretična izhodišča za določanje minimalnih standardov znanja - Vlado Milekšič
• Primer dobre prakse - Suzana Obradovič ali Damjana Furlan Lazar
• Določanje minimalnih standardov znanja - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Ugotovitve in dileme - Metod Češarek ali Breda Zuanc
Pogoji:

2P
1P
4D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavne Kataloge znanj za predmet oziroma programsko enoto, ki
jo poučujejo.

Št. izpeljav : 5

Rok prijave
28.9.2007
28.9.2007
28.9.2007
28.9.2007
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.5.2008
1.10.2007 - 30.5.2008
1.10.2007 - 30.5.2008
1.10.2007 - 30.5.2008
1.10.2007 - 30.5.2008

Kraj izvedbe
Zreče
Zreče
Zreče
Zreče
Zreče

Najvišja dovoljena kotizacija: 15,15 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 08. Preverjanje in ocenjevanje znanja

Timsko ocenjevanje
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 37
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 0,5

Metod Češarek; 01/5864 254; 01/ 542 2045; metod.cesarek@cpi.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji stroke (strokovno teoretičnih predmetov, praktičnega pouka, strokovnih vsebinskih sklopov,
modulov) v programih za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe.
Cilji:

Pridobitev znanj s področja ocenjevanja, ki jih bodo učitelji potrebovali pri ugotavljanju doseganja
poklicnih kompetenc.

Predavatelji in teme:
• Timsko ocenjevanje - dr. Tine Bucik ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Alojz Kranjc
• Timsko ocenjevanje v strokovnih vsebinskih sklopih oziroma modulih - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Ugotovitve in dileme - Metod Češarek ali Breda Zupanc
Pogoji:
Št. izpeljav : 3

2P
1P
4D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavne Kataloge znanj za predmet oziroma programsko enoto, ki
jo poučujejo.
Rok prijave
28.9.2007
28.9.2007
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.5.2008
1.10.2007 - 30.5.2008
1.10.2007 - 30.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 15,89 €
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Kraj izvedbe
Zreče
Zreče
Zreče

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

Pristopi k merjenju znanja naravoslovja in matematike v mednarodnih raziskavah za uporabo v
šolski praksi
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 0,5

Simona Štigl; ; tel.: 01 420 12 62, fax: 01 420 12 66; ; simona.stigl@pei.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji naravoslovnih predmetov in matematike.
Cilji:

Učitelji se seznanijo s tipi nalog in vprašanj, ki jih v mednarodnih raziskavah, še posebej v raziskavi
PISA, uporabljajo za merjenje znanja iz naravoslovja in matematike, sami se preizkusijo v sestavljanju
različnih tipov vprašanj, jih preverijo v praksi; z analizo rezultatov in njihovimi izkušnjami jih seznanimo
s pomočjo elektronskih medijev.

Predavatelji in teme:
• Merjenje znanja v mednarodnih raziskavah - dr. Mojca Štraus, mag. Maša Repež
• Tipi nalog iz naravoslovja in matematike, problemske naloge - mag. Maša Repež, dr. Mojca Štraus
• Kodiranje primerov odgovorov na vprašanja odprtega tipa - mag. Maša Repež, Simona Štigl
• Oblikovanje nalog iz naravoslovja in matematike, izdelava kodirne sheme - mag. Maša Repež, dr. Mojca
Štraus, Simona Štigl
• Navodila za nadaljnje delo - dr. Mojca Štraus, mag. Maša Repež, Simona Štigl

1P
2 P,D
1D
3D
1 P,R

Obveznosti:

Izdelava preizkusa znanja, preverjanje nalog v razredu, poročilo.

Pogoji:

Program je namenjen osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem naravoslovnih predmetov in
matematike.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
31.12.2007
31.12.2007

Predvideni čas izpeljave
3.1.2008 - 11.1.2008
14.1.2008 - 18.1.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana, Pedagoški inštitut
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 12,07 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 08. Preverjanje in ocenjevanje znanja

Kako sestaviti veljaven in objektiven preizkus znanja
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 81
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Sandra Mršnik; 05 6100 610, 05 6100 619; sandra.mrsnik@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji prvega in drugega triletja.
Cilji:

- Povečati veljavnost in objektivnost preverjanja in ocenjevanja, - udeleženci bodo spoznali pomen
strukturiranja ciljev iz učnih načrtov in preverjanjem in ocenjevanjem znanja ter oblikovanjem kriterijev
preverjanja in ocenjevanja, - ob konkretnih primerih bodo uporabljali posamezne taksonomije (ki so
vezane na posamezne predmetna področja) in oblikovali naloge, ki dejansko preverjajo in ocenjujejo
določeno taksonomsko stopnjo.

Predavatelji in teme:
• Ocenjevanje kot sestavina načrtovanja pouka - Vlado Milekšič
• Predstavitev taksonomij in njihove uporabe pri oblikovanju učnega sklopa pri različnih predmetih - Vlado
Milekšič in Sandra Mršnik
• Oblikovanje nalog in vprašanj za preizkus znanja - Vlado Milekšič in Sandra Mršnik
• Oblikovanje ter analiza vprašanj in nalog - Vlado Milekšič in Sandra Mršnik
• Predstavitev Gagnejeve taksonomije - Sandra Mršnik
• Oblikovanje preizkusa znanja - Sandra Mršnik in Vlado Milekšič
• Analiza oblikovanih preizkusov znanja - Sandra Mršnik in Vlado Milekšič
• Preverjanje in ocenjevanje - dileme, vprašanja.... - Vlado Milekšič in Sandra Mršnik
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
30.9.2007
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
19.10.2007 - 20.10.2007
14.3.2008 - 15.3.2008
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Kraj izvedbe
Debeli rtič
Debeli rtič

2P
2D
2D
2D
2P
2D
2D
2R

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 27,26 €
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09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in ocenjevanje znanja
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in ocenjevanje znanja

Izdelek oz. storitev in zagovor na zaključnem izpitu v programih Avtoserviser in Avtokaroserist
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 38
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Marija Šibanc; 01/5864 215; 01/ 542 2045; marija.sibanc@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji pri katerih bodo kandidati opravljali zaključno projektno delo na zaključnem izpitu v novih
programih Avtoserviser in Avtokaroserist za pridobitev srednje poklicne izobrazbe.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali zaključno projektno delo. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Podlage za izvedbo zaključnega projektnega dela - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv za zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Alojz Kranjc
• Priprava izpitnega gradiva - Marija Šibanc ali Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Marija Šibanc ali Metod Češarek
Pogoji:

1P
1P
2P
2P
1P
8P
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Izpitni katalog za zaključno
projektno delo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 19,36 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in ocenjevanje znanja

Izdelek oz. storitev in zagovor na zaključnem izpitu v programih s področja hortikulture
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 39
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Helena Žnidarič; 01/5864 238; 01/ 542 2045; helena.znidaric@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 14

Ciljna skupina: Učitelji pri katerih bodo kandidati opravljali zaključno projektno delo na zaključnem izpitu v novih
programih VRTNAR in CVETLIČAR.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali zaključno projektno delo. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Podlage za izvedbo zaključnega projektnega dela - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv za zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Alojz Kranjc
• Oblikovanje tem, vodenje dokumentacije in ocenjevanje projektnega dela - Metod Češarek ali Breda Zupanc,
Helena Žnidarič
• Ugotovitve in dileme - Helena Žnidarič
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Izpitni katalog za zaključno
projektno delo.
Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

255

Kraj izvedbe
Celje

1P
1P
2P
2P
1P
8D
1R
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Najvišja dovoljena kotizacija: 36,06 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in ocenjevanje znanja

Izdelek oz. storitev in zagovor na zaključnem izpitu v programu Gospodar na podeželju in Gozdar
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 40
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Helena Žnidarič; 01/5864 238; 01/ 542 2045; helena.znidaric@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji pri katerih bodo kandidati opravljali zaključno projektno delo na zaključnem izpitu v novih
programih Gospodar na podeželju in Gozdar.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali zaključno projektno delo. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Podlage za izvedbo zaključnega projektnega dela - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv za zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Alojz Kranjc
• Oblikovanje tem, vodenje dokumentacije in ocenjevanje projektnega dela - Helena Žnidarič, Metod Češarek ali
Breda Zupanc
• Ugotovitve in dileme - Helena Žnidarič
Pogoji:

1P
1P
2P
2P
1P
8D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Izpitni katalog za zaključno
projektno delo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Naklo

Najvišja dovoljena kotizacija: 31,55 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in ocenjevanje znanja

Izdelek oz. storitev in zagovor na zaključnem izpitu v programu Grafični operater
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 41
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

dr. Alenka Turičnik; 01/5864 214; 01/ 542 2045; alenka.turicnik@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 14

Ciljna skupina: Učitelji, pri katerih bodo kandidati opravljali zaključno projektno delo na zaključnem izpitu v novem
programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Grafični operater.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali zaključno projektno delo. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Zaključno projektno delo - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Podlage za izvedbo zaključnega projektnega dela - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Projektno delo - Breda Zupanc ali Metod Češarek ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv za zaključno projektno delo - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Primer dobre prakse - Alojz Kranjc
• Priprava izpitnega gradiva - dr. Alenka Turičnik ali Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - dr. Alenka Turičnik ali Metod Češarek ali Breda Zupanc
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Izpitni katalog za zaključno
projektno delo.
Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008
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Kraj izvedbe
Ljubljana

1P
1P
2P
2P
1P
8D
1R
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Najvišja dovoljena kotizacija: 22,95 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in ocenjevanje znanja

Izdelek oz. storitev in zagovor na zaključnem izpitu v programu Izdelovalec oblačil - tekstil
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 42
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Tatjana Patefta; 01/5864 246; 01/ 542 2045; tatjana.patafta@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji, pri katerih bodo kandidati opravljali zaključno projektno delo na zaključnem izpitu v novem
programu Izdelovalec oblačil za področje tekstila.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali zaključno projektno delo. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Podlage za izvedbo zaključnega projektnega dela - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv za zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Alojz Kranjc
• Priprava izpitnega gradiva - Tatjana Patafta, Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Tatjana Patafta
Pogoji:

1P
1P
2P
2P
1P
8D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Izpitni katalog za zaključno
projektno delo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 25,03 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in ocenjevanje znanja

Izdelek oz. storitev in zagovor na zaključnem izpitu v programu Mehatronik operater
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 43
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Darko Hribar; 01/5864 205; 01/ 542 2045; darko.hribar@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji, pri katerih bodo kandidati opravljali zaključno projektno delo na zaključnem izpitu v novem
programu Mehatronik operater.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali zaključno projektno delo. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Podlage za izvedbo zaključnega projektnega dela - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv za zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Zvone Cencen
• Oblikovanje tem, vodenje dokumentacije in ocenjevanje projektnega dela - Darko Hribar, Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Darko Hribar
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Izpitni katalog za zaključno
projektno delo.
Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008
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Kraj izvedbe
Ljubljana

1P
1P
2P
2P
1P
8D
1R

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 29,10 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in ocenjevanje znanja

Izdelek oz. storitev in zagovor na zaključnem izpitu v programu Računalnikar
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 44
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Darko Hribar; 01/5864 205; 01/ 542 2045; darko.hribar@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji, pri katerih bodo kandidati opravljali zaključno projektno delo na zaključnem izpitu v novem
programu Računalnikar.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali zaključno projektno delo. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Podlage za izvedbo zaključnega projektnega dela - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv za zaključno projektno delo - Metod Češarek ali Breda Zupanc
• Primer dobre prakse - Zvone Cencen
• Oblikovanje tem, vodenje dokumentacije in ocenjevanje projektnega dela - Darko Hribar, Metod Češarek
• Ugotovitve in dileme - Darko Hribar
Pogoji:

1P
1P
2P
2P
1P
8D
1R

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Izpitni katalog za zaključno
projektno delo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,53 €
PSD / 05. Širše kurikularne, sistemske in procesno-didaktične novosti / 09. Zaključni izpit in vmesni preizkusi - preverjanje in ocenjevanje znanja

Izdelek oz. storitev in zagovor na zaključnem izpitu v programu Živilsko prehranski tehnik
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 45
Koordinator:

Št. izvajalca: 02002

Št. točk: 1

Jelka Čop; 01/5864 213; 01/ 542 2045; jelka.cop@cpi.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji v programu Živilsko prehranski tehnik, pri katerih bodo kandidati opravljali zaključno projektno
delo na zaključnem izpitu v novih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe.
Cilji:

Pridobitev temeljnih znanj iz projektnega dela, ki jih morajo imeti učitelji - mentorji, pri katerih bodo
kandidati opravljali zaključno projektno delo. Udeleženci bodo pridobili tudi znanja iz ocenjevanja
projektnega dela.

Predavatelji in teme:
• Zaključno projektno delo - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Podlage za izvedbo zaključnega projektnega dela - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Projektno delo - Breda Zupanc ali Metod Češarek ali Mirjana Kovač
• Priporočila za pripravo izpitnih gradiv za zaključno projektno delo - Breda Zupanc ali Metod Češarek
• Primeri dobre prakse - Alojz Kranjc, Zdenka Boltavzer
• Priprava izpitnega gradiva - Jelka Čop
• Ugotovitve in dileme - Jelka Čop
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Udeleženci morajo s seboj prinesti veljavni Katalog znanj in veljavni Izpitni katalog za zaključno
projektno delo.
Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 29.2.2008
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Kraj izvedbe
Maribor

1P
1P
2P
2P
4P
5D
1R

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,86 €
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06. Predšolska vzgoja
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PSD – Posodobitveni programi

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

Sodobna spoznanja o razvoju in učenju dojenčkov in malčkov
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 1,5

Irena Kavčič; 01 429 20 20; step.si@siol.net

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji/ice, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih starostne skupine od 1 do 3 let.
Cilji:

- Seznaniti strokovne delavce s sodobnimi spoznanji razvojne psihologije, psihologije učenja ter teorije
vzgoje; - usposobiti strokovne delavce za aplikacijo na novo pridobljenih znanj v praksi ; - poudariti
pomen spremljanja razvoja in napredka otrok kot osnove za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega
procesa; - spodbuditi strokovne delavce k oblikovanju otrokovega portfolia.

Predavatelji in teme:
• Sodobna spoznanja o razvoju in učenju dojenčkov in malčkov - Alenka Gril
• Starostno, individualno in kulturno primerna vzgojno-izobraževalna praksa na vseh področjih otrokovega
razvoja - Alenka Gril
• Oblikovanje spodbudnega učnega okolja za razvoj in učenje dojenčkov in malčkov - Ivana Leskovar
• Spodbujanje čustvenega in socialnega razvoja pri dojenčkih in malčkih - Ivana Leskovar
• Spodbujanje govora in komunikacije pri dojenčkih in malčkih - Ivana Leskovar
• Partnerstvo s starši in skupnostjo - Ivana Leskovar
• Opazovanje, načrtovanje in evalvacija VIZ dela v oddelku - Fanika Balič
• Profesionalni razvoj strokovnih delavcev - Fanika Balič
• Oblikovanje otrokovega portfolia - Fanika Balič
Obveznosti:

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

Po vsakem izvedenem delu seminarja sledi uporaba na novo pridobljenih znanj v praksi, ob koncu
seminarja bodo udeleženci oblikovali portfolio za najmanj enega otroka v oddelku.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
29.10.2007

Predvideni čas izpeljave
8.11.2007 - 24.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana, Pedagoški inštitut

Najvišja dovoljena kotizacija: 38,99 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Sodobna spoznanja o razvoju, učenju in poučevanju predšolskih otrok
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 13
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 1,5

Irena Kavčič; 01 429 20 20; step.si@siol.net

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji/ice, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih 2. starostne skupine (predšolski otroci
v starosti od 3- 6 let).
Cilji:

- Seznaniti strokovne delavce s sodobnimi spoznanji na področju razvoja, učenja in poučevanja
predšolskih otrok; - usposobiti strokovne delavce za aplikacijo teoretskih izhodišč v vzgojnoizobraževalni praksi (izvedbeni kurikulum); - poudariti pomen spremljanja razvoja in napredka otrok kot
osnove za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela; - spodbuditi strokovne delavce k oblikovanju
otrokovega portfolia.

Predavatelji in teme:
• Sodobna spoznanja o učenju in poučevanju predšolskih otrok - Alenka Gril
• Sodobna spoznanja o razvoju predšolskih otrok - Alenka Gril
• Individualizacija VIZ dela v oddelku - Fanika Balič
• Oblikovanje občutka odgovornosti pri otrocih in oblikovanje pripadnosti skupnosti - Fanika Balič
• Oblikovanje spodbudnega fizičnega in socialnega okolja - Fanika Balič
• Strategije aktivnega in smiselnega učenja - Fanika Balič
• Partnerstvo s starši in socialnim okoljem - Fanika Balič
• Opazovanje, načrtovanje in evalvacija VIZ dela v oddelku - Damjana Jurman
• Profesionalni razvoj strokovnih delavcev - Damjana Jurman
• Smernice za oblikovanje otrokovega portfolia - Damjana Jurman
Obveznosti:

4 P,D
4 P,D
2 P,D
2 P,D
2 P,D
2 P,D
2 P,ED
2 P,D
2 P,D
2 P,R

Po vsakem delu seminarja je predvideno samostojno delo ter oblikovanje portfolia za najmanj enega
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od otrok v oddelku.
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
29.10.2007

Predvideni čas izpeljave
16.11.2007 - 24.5.2008

Kraj izvedbe
Pedagoški inštitut, Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 33,26 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Predšolska športna vzgoja z vidika kurikuluma za vrtce s primeri dobre prakse
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 22
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Mateja Videmšek, izr. prof.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
mateja.videmsek@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcu, učitelji športne vzgoje, ki se ukvarjajo s poučevanjem predšolskih
otrok.
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 (naravo,
matematiko, jezikom, družbo, umetnostjo). Uresničevanje ciljev na področju "gibanja" z različnimi
dejavnostmi. Praktična uporaba različnih sodobnih in improviziranih športnih pripomočkov.
Spoznavanje osnovnih elementov različnih športnih zvrsti, iger, značilnih za naša in druga kulturna
okolja.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev področja gibanja v okviru kurukuluma za vrtce - Mateja Videmšek
• Medpodročno povezovanje v vrtcu - Mateja Videmšek
• Organizacija športne vzgoje v vrtcu (primer dobre prakse) - Barbara Stančevič, Mateja Jamberšič
• Pomen športnih dejavnosti za otroke in starše (primer dobre prakse) - Mateja Videmšek, Barbara Stančevič
• Igre z različnimi standardiziranimi in improviziranimi športnimi pripomočki - Mateja Videmšek
• Ustvarjalne gibalne igre s poudarkom na medpodročnem povezovanju - Barbara Stančevič, Mateja Videmšek
• Aerobika za otroke - Barbara Stančevič
• Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora - Neva Kralj
• Igre, značilne za naša in druga kulturna okolja - Mateja Videmšek
• Novosti na področju športnih pripomočkov in igral - Mojmir Flisek
• Igre z loparji - Barbara Tome
• Možnosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v predšolsko športno vzgojo - Damir Karpljuk
• Športne delavnice - uporaba različnih oblik dela - Mateja Videmšek, Barbara Stančevič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
23.12.2007

Predvideni čas izpeljave
23.1.2008 - 25.1.2008

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

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 39,26 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

LIKOVNO PODROČJE V LUČI STROKOVNE UTEMELJENOSTI IN RAZVOJNO-PROCESNEGA
PRISTOPA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

Mag. Breda Jontes; 01/5892-200; fax: 01/5347-997; breda.jontes@pef.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojiteljice in pedagoški vodje vrtca.
Cilji:

Spoznavanje vizualno-prostorskega sveta in likovnega razvoja.

Predavatelji in teme:
• PROSTOR IN VIZUALNO - mag. Breda Jontes
• PROSTORSKA INTELIGENCA IN LIKOVNI RAZVOJ - mag. Breda Jontes
• PROCESNO-RAZVOJNA EDUKACIJA - mag. Breda Jontes
Obveznosti:

Načrtovanje, izvedba in evalvacija likovnega projekta na izbrano temo ter spremljanje likovnega
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8 P,D
8 P,D
8 P,D
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razvoja enega otroka.
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 66,28 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

MAJHEN OTROK V VRTCU
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 82
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Mirjam Senica; 02 88 9272; mirjam.senica@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci v vrtcih.
Cilji:

Seznanjanje strokovnih delavcev o pomenu zgodnjega otroštva in vplivu vrtca na otrokov razvoj.

Predavatelji in teme:
• Majhen otrok v vrtcu - Mirjam Senica
• Kako se malček uči - Mirjam Senica
• Primeri dobre prakse - Mirjam Senica
• Načrtovanje in izvajanje gibalnih dejavnosti v oddelkih 1 - 3 - Nives Zore
• Motorika predšolskega otroka - Miran Muhič
• Področje jezika v oddelkih 1 - 3 - Mira Krajnc Ivič
Pogoji:

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

Strokovni delavci vrtcev iz oddelkov prvega starostnega obdobja.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.10.2007

Predvideni čas izpeljave
26.2.2008 - 27.2.2008

Kraj izvedbe
Zreče

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,56 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 01. Novi kurikulum v vrtcih

Mlajši otroci in učenje tujih jezikov v vrtcih
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 83
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

KATICA PEVEC SEMEC; T: 042802917 F:04 2802929; katica.pevec@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcih, vodstva vrtcev, pedagoški izvajalci tujega jezika v vrtcih.
Cilji:

- Pomoč izvajalcem tujega jezika v vrtcih pri zavedanju pomena in pasti zgodnejšega učenja tujih
jezikov za nadaljnji razvoj otroka, - spoznati didaktično metodične pristope zgodnjega učenja jezikov
primernih za mlajše otroke ( 4 - 5. let), - se preizkusiti v izvajanju konkretnih dejavnosti z otroki in z
drugimi udeleženci seminarja, - nuditi možnost izmenjave primerov dobre prakse.

Predavatelji in teme:
• Prednosti in pasti zgodnjega učenja tujih jezikov - Katica Pevec Semec
• Didaktično metodični pristopi - Tom Majer
• Vaje izraza telesa ob glasbi - Mojca Leben
• Priprava in analiza aktivnosti z otroki - Katica Pevec Semec
• Izvedba aktivnosti z otroki - Mija Selič
• Izmenjava dobre prakse - Tom Majer
• Motivacija za učenje tujih jezikov - Mojca Leben
• Načrtovanje dobre prakse - Mija Selič
Obveznosti:

Za udeležbo na drugem delu je obvezna udeležba na prvem delu.

Pogoji:

Pedagoški delavci vrtca in pedagoški delavci z znanjem tujega jezika.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
8.10.2007 - 10.10.2007
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Kraj izvedbe
Celje

4D
4D
4V
2R
4H
2R
2V
2R

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 58,44 €
Opombe:

Prvi del seminarja se bo izvajal v prostorih vrtca, v času delovanja vrtca med tednom, drugi del
seminarja pa v soboto. Primeren za različne vrste jezikov, saj bo osrednja tema pristop k zgodnejšemu
učenju, ne glede na vrsto jezika.

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

PLES IN GLASBA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 84
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Mirjam Senica; 02 88 9272; mirjam.senica@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci v vrtcih.
Cilji:

S seminarjem želimo usposobiti strokovne delavce za oblikovanje bogatega in raznovrstnega
glasbenega in plesnega okolja z različnimi, strokovno utemeljenimi spodbudami za otroka.

Predavatelji in teme:
• Umetnost v vrtcu - Mitja Reichenberg
• Vizualna in audio-vizualna pripoved slike - Mitja Reichenberg
• Načrtovanje glasbenih dejavnosti v vrtcu - primeri dobre prakse - Mirjam Senica
• Ljudske pesmi, glasbila in plesi za predšolske otroke - Inge Breznik
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Strokovni delavci vrtcev.
Rok prijave
15.10.2007

Predvideni čas izpeljave
16.1.2008 - 17.1.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,60 €
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Kraj izvedbe
ZREČE

4P
4D
4D
4D
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Subjektivne teorije o vzgoji in njihov pomen pri delu strokovnih delavk in delavcev v vrtcih
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 14
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 0,5

Tina Rutar; tel: 041 430 411; fax: 01 420 12 66; tina.rutar@pei.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci vrtcev.
Cilji:

- Seznanitev udeležencev z rezultati novejših razvojno-psiholoških raziskav, ki kažejo na velik vpliv
subjektivnih teorij o vzgoji na delo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; - prikazati pomen
vpogleda v lastne subjektivne teorije o vzgoji za delo strokovnih delavcev v vrtcih; - udeležence voditi
skozi proces odkrivanja lastnih subjektivnih teorij o vzgoji ter njihovih prevladujočih vzgojnih stilov; predstavitev trodimenzionalnega modela vzgoje in navezava na prevladujoče vzgojne stile.

Predavatelji in teme:
• Seznanitev udeležencev z rezultati novejših razvojno-psiholoških raziskav, ki kažejo na velik vpliv subjektivnih
teorij o vzgoji na delo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju - Tina Rutar
• Pomen vpogleda v lastne subjektivne teorije o vzgoji za delo strokovnih delavcev v vrtcih - Tina Rutar
• Vodenje skozi proces odkrivanja lastnih subjektivnih teorij o vzgoji ter njihovih prevladujočih vzgojnih stilov Tina Rutar
• Predstavitev trodimenzionalnega modela vzgoje in navezava na prevladujoče vzgojne stile - Tina Rutar
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
7.12.2007

Predvideni čas izpeljave
11.1.2008 - 11.1.2008

1P
1P
4D
2R

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 9,29 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Vzgojno zahtevnejši otroci: kako delati z njimi in kako sodelovati z njihovimi starši
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 15
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 0,5

Tina Rutar; tel: 041 430 411; fax: 01 420 12 66; tina.rutar@pei.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci v vrtcih.
Cilji:

- Predstavitev trodimenzionalnega modela vzgoje; - predstavitev neustreznih vzgojnih stilov staršev, ki
so največkrat vzrok za neustrezno vedenje njihovih otrok; - predstavitev vzgojnih ukrepov pri različnih
tipih vzgojno zahtevnejših otrok; - komunikacija s starši vzgojno zahtevnejših otrok; - skupinska
diskusija in delo na primerih iz prakse.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev trodimenzionalnega modela vzgoje - Tina Rutar
• Predstavitev neustreznih vzgojnih stilov staršev, ki so največkrat vzrok za neustrezno vedenje njihovih otrok dr. Tina Vršnik Perše
• Predstavitev vzgojnih ukrepov pri različnih tipih vzgojno zahtevnejših otrok - dr. Tina Vršnik Perše
• Komunikacija s starši vzgojno zahtevnejših otrok - dr. Tina Vršnik Perše
• Skupinska diskusija in delo na primerih iz prakse - Tina Rutar
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
11.1.2008

Predvideni čas izpeljave
25.1.2008 - 25.1.2008

2P
2D
2D
1D
1R

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 12,23 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Ples in plesne igre za predšolske otroke s primeri dobre prakse
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 23

Št. izvajalca: 01005
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Št. točk: 1,5
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Koordinator:

dr. Meta Zagorc, doc.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
meta.zagorc@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vzgojiteljicam v vrtcih, razrednim učiteljicam (prvega in drugega triletja OŠ),
učiteljem športne vzgoje (OŠ in SŠ) in učiteljem v podaljšanem bivanju (OŠ).
Cilji:

Učiteljice in vzgojiteljice pridobijo razširjeno in poglobljeno teoretično in praktično znanje plesa za
najmlajše. Vsebina je primerna za poučevanje plesa v vrtcih in prvem triletju osnovne šole.
Vzgojiteljicam posredujemo metode poučevanja, osvojijo osnovne tehnike plesov, spoznavajo se z
ritmom in glasbo, učijo se ustvarjati koreografije, primerne za predšolsko stopnjo. Seznanimo jih z
ritmičnimi igrami, s povezovanjem giba in petja, z načini sestavljanja preprostih koreografij in
organizacijo nastopov.

Predavatelji in teme:
• Ples za najmlajše - Meta Zagorc
• Plesne igre - Meta Zagorc, Majda Bertoncelj
• Analiza plesnega giba v povezavi z ritmom, glasbo, odnosi v prostoru, odnosi do soplesalcev - Meta Zagorc
• Organizacija in izvedba plesne predstave - Nataša Lovše Pepelnak
• Osnove koreografije, gib - sredstvo ustvarjalnega procesa - Nataša Lovše Pepelnak
• Oblike skupinske dinamike za najmlajše - Neva Kralj
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
13.2.2008

Predvideni čas izpeljave
13.3.2008 - 15.3.2008

3P
7V
4D
4D
2D
4D

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 34,10 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Kako lahko otrok (p)ostane raziskovalec svojega okolja
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 36
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0,5

mag. Darija Petek; 02 2293783; darija.petek@uni-mb.si

Št. ur: 12 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojiteljice/vzgojitelji in pomočnice vzgojiteljic v vrtcih, vzgojiteljice/vzgojitelji v prvem razredu OŠ,
učiteljice/učitelji v prvi triadi devetletke.
Cilji:

Udeležencem teoretično in praktično predstaviti možnosti oblikovanja-zasnove in izvedbe,
raziskovalnih dejavnosti v otrokovem okolju (dom, vrtec, igrišče), ki vključujejo preproste poskuse,
preko katerih otrok pridobiva nove izkušnje, razvija naravoslovne spretnosti in z lastno aktivnostjo
spoznava predmete in snovi, s katerimi ima opravka vsak dan v domači kuhinji, kopalnici ali igralnici.

Predavatelji in teme:
• Model izkustvenega učenja (raziskovanje, reševanje problemov, eksperimentiranje...) - Darija Petek
• Reševanje problema: raziskovanje in eksperimentiranje - Darija Petek, Darja Kotnik
• Didaktično načrtovanje eksperimentalnih in raziskovalnih dejavnosti otrok - Darija Petek
• Zasnova, predstavitev seminarske naloge - Darija Petek, Darja Kotnik
Obveznosti:

2P
5 TD
2S
3D

Seminarska naloga s samostojno izvedbo eksperimenta.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
19.10.2007

Predvideni čas izpeljave
16.11.2007 - 23.11.2007

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,33 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Lutke v vrtcu in šoli I
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 37
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Sabina Šinko; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si
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Št. točk: 1,5
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Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojiteljice predšolskih otrok, učitelji-ce razredne stopnje, učitelji-ce v oddelkih podaljšanega bivanja.
Cilji:

Spoznavanje uporabe lutke v vrtcu in šoli.

Predavatelji in teme:
• Lutka v vrtcu in šoli - Sabina Šinko
• Lutke na palici - Sabina Šinko
• Lutke na nitkah - Sabina Šinko
Obveznosti:

4P
10 P,V
10 P,V

Seminarska naloga-udeleženci izvedejo lutkovni projekt z otroki in ga opišejo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.11.2007

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 35,23 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Lutke v vrtcu in šoli II
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 38
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

Sabina Šinko; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojiteljice predšolskih otrok, učitelji-ce razredne stopnje, učitelji-ce v oddelkih podaljšanega bivanja.
Cilji:

Spoznavanje uporabe lutke v vrtcu in šoli.

Predavatelji in teme:
• Lutka v vrtcu in šoli - Sabina Šinko
• Prstne, ročne in mimične lutke - Sabina Šinko
• Ploske in senčne lutke - Sabina Šinko
Obveznosti:

4P
10 P,V
10 P,V

Seminarska naloga: udeleženci izvedejo lutkovni projekt z otroki in ga opišejo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.11.2007

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 29.2.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,46 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Načrtovanje gibalnih dejavnosti v vrtcu
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 39
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

Miran Muhič; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci v vrtcih.
Cilji:

- Predstaviti pomen gibanja za razvoj otroka; - predstaviti vlogo odraslih pri izvajanju gibalnih
dejavnosti; - seznaniti udeležence s sistematičnim spremljanjem in načrtovanjem gibalnih dejavnosti; vrednotenje rezultatov opazovanja gibalnih dejavnosti; - pripraviti načrt vsebin gibalnih dejavnosti in
dela na osnovi rezultatov opazovanja.

Predavatelji in teme:
• Gibalne sposobnosti predšolskih otrok in pomen gibanja za razvoj otroka - Miran Muhič
• Gibalne dejavnosti v vrtcu - Nives Zore
• Načrtovanje gibalnih dejavnosti - Nives Zore
• Opazovanje, merjenje in vrednotenje gibalnih dejavnosti v vrtcu - Miran Muhič
• Načrtovanje gibalnih vsebin in dela na osnovi rezultatov opazovanja - Miran Muhič
• Vzdržljivost predšolskih otrok - Andreja Škvarč
• Testiranje gibalnih sposobnosti otrok v vrtcu - Vinko Nebec
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4P
2P
2D
2D
2D
2 TD
2D
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Obveznosti:

Aktivna udeležba na seminarju, izdelava načrta gibalnih dejavnosti.

Pogoji:

Športna oprema (trenirka, copati).

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
11.2.2008

Predvideni čas izpeljave
28.3.2008 - 11.4.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 30,20 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Naravno okolje - prostor za gibanje in raziskovanje (nadaljevanje programa Z gibanjem odkrivam
svoje okolje)
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 40
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1,5

Miran Muhič; 02 2293783; miran.muhic@uni-mb.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcih, vzgojiteljice v 1. razredu osnovne šole, razredne
učiteljice.
Cilji:

- Predstaviti udeležencem ideje za spodbujanje veselja otrok do gibanja; - seznaniti udeležence z
različnimi organizacijskimi oblikami in možnostmi izvedbe gibalnih vsebin v povezavi z naravoslovjem;
- seznaniti udeležence z vlogo narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi; - predstaviti
različne pristope k spoznavanju naravnega okolja in njihovih zakonitosti; - seznaniti in praktično
predstaviti možnosti izkustvenega učenja (poudarek na raziskovalni in eksperimentalni metodi dela) v
naravnem okolju, ki uresničujejo cilje iz kurikuluma za vrtce in prvo triado osnovne šole.

Predavatelji in teme:
• Razvijanje gibalnih sposobnosti otrok in usvajanje osnovnih gibalnih konceptov - Miran Muhič
• Izvajanje naravnih oblik gibanja v naravi - Miran Muhič
• Elementarne igre v naravi - Miran Muhič
• Otrok z lastno aktivnostjo spoznava naravno okolje in njegove zakonitosti - Darija Petek
• Eksperimentirajmo v naravi - Darija Petek
Obveznosti:

Aktivna udeležba na seminarju, lastna rešitev danega problema.

Pogoji:

Primerna oprema za gibanje na terenu, športna oprema (trenirka, copati).

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
8.2.2008

Predvideni čas izpeljave
4.4.2008 - 18.4.2008

3P
3D
6 TD
3P
9 LV,TD

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 45,03 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Pedagoško vodenje v vrtcu
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 41
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

doc. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji predšolskih otrok.
Cilji:

- Usposobiti vzgojitelje za vodenje in upravljanje na področju predšolske vzgoje; - usposobiti vzgojitelje
za načrtovanje letne priprave dela in vizije vrtca; - usposobiti vzgojitelje za načrtovanje, izvajanje in
spremljanje profesionalnega razvoja.

Predavatelji in teme:
• Vodenje in upravljanje na področju predšolske vzgoje - Jurka Lepičnik Vodopivec
• Letna priprava dela, vizija vrtca in sodelovalna kultura - Milena Ivanuš Grmek
• Profesionalni razvoj vzgojitelja in vrtca - Marija Javornik Krečič
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Aktivno sodelovanje na seminarju, refleksije lastne prakse, e-izobraževanje.
Rok prijave

Predvideni čas izpeljave
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Kraj izvedbe

6D
5D
5D

PSD – Posodobitveni programi

4.1.2008

15.2.2008 - 1.3.2008

Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 27,43 €
Opombe:

Program bo v enem delu izpeljan kot e-izobraževanje.

PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Gibalne dejavnosti v vrtcu
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 85
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Nives Zore; 01 236 3 124; 01 236 3 199; nives.zore@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci v vrtcih.
Cilji:

Seznaniti udeležence z najnovejšimi spoznanji s področja gibanja predšolskega otroka in usposobiti za
sistematično načrtovanje gibalnih dejavnosti. Udeleženci bodo pridobili teoretična in praktična
spoznanja o otrokovem gibalnem razvoju in njegovem sistematičnem spremljanju s pomočjo
elementarnih iger. Usposabljanje ima poudarek na vlogi vzgojitelja pri izvajanju gibalnih dejavnosti.

Predavatelji in teme:
• Gibanje - otrokova potreba in pravica - Nives Zore
• Motorika predšolskega otroka - Miran Muhič
• Elementarne igre v funkciji razvijanja gibalnih sposobnosti - Miran Muhič
• Primer izvajanja gibalnih dejavnosti iz prakse - Natalija Dolenc
Obveznosti:

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

Aktivna udeležba na seminarju. Udeleženci morajo imeti športno opremo.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
19.10.2007

Predvideni čas izpeljave
18.3.2008 - 19.3.2008

Kraj izvedbe
Zreče

Najvišja dovoljena kotizacija: 28,24 €
PSD / 06. Predšolska vzgoja / 09. Drugi programi usposabljanja za predšolsko vzgojo

Načrtovanje - izziv ali rutina
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 86
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Nives Zore; 01 236 3 124; 01 236 3 199; nives.zore@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci vrtca.
Cilji:

Usposabljanje za načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela v skladu s cilji in načeli Kurikula za vrtce.
Razumevanje značilnosti razvojno procesnega načrtovanja. Pisne priprave - pomen, namen, vsebine
pisnih priprav za vzgojno izobraževalno delo.

Predavatelji in teme:
• Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu - Nives Zore
• Spodbudno učno okolje - Mirjam Senica
• Razvojno procesni pristop pri načrtovanju - Marcela Zorec
• Primeri prakse - Darja Hohnjec
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

4P
4P
4P
4D

Na seminar naj udeleženci prinesejo svoje primere pisnih priprav.
Rok prijave
19.10.2007

Predvideni čas izpeljave
21.11.2007 - 22.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 23,56 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

PSD – Posodobitveni programi

07. Vzgoja in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami

270

PSD – Posodobitveni programi

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

Socialno učenje - 2. del
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 87
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Jožica Gramc; 01-2363-105; 01/23 63 150; jozica.gramc@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni in svetovalni delavci osnovnih in srednji šol, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami in učitelji osnovnih in srednjih šol.
Cilji:

Odpiranje novih pogledov na socialno učenje upoštevaje specifike dela. Učitelji raziskujejo možnosti za
razvijanje socialne kompetence. Razširitev znanja strokovnih delavcev s tematiko, ki je aktualna in
pomembna za razvijanje socialne kompetence.

Predavatelji in teme:
• Razvijanje socialne kompetence vseživljenjskega učenja - dr. Zdenka Zalokar Divjak
• Izkušnje neformalnega učenja kot izziv za socialno učenje v šoli - dr. Albert Mrgole
• Simbolna komunikacija - Edi Majaron
• Ljudje in življenje okrog nas - Simona Hartman
• Ples kot oblika integracije - Bojana Caf
• Konstruktivno in ustvarjalno reševanje konfliktnih položajev - Jasna Škarič
• Medkulturni dialog - Romana Franković
• Vrednote sobivanja - širimo učno okolje - Jožica Gramc
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
29.11.2007 - 1.12.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,39 €
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Kraj izvedbe
Zreče

3 P,D
2 P,D
3 P,D
2D
4D
2 P,D
4D
4D
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02. Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom
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: 88
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Sonja Dobravc; 03 490 79 37; sonja.dobravc@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci osnovnih šol s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim
standardom.
Cilji:

Spoznati sodobne didaktične pristope v učenju in poučevanju družboslovja v nižjem izobrazbenem
standardu. Seznaniti se z načini preverjanja in ocenjevanja znanja ter s pripravo in oblikovanjem
kriterijev za ocenjevanje s poudarkom na nalogah avtentičnega tipa. Razvijati pozitivno osebno in
strokovno naravnanost do sprememb na področju vzgojno-izobraževalnega dela ter oblikovati
pozitivno stališče do vseživljenskega učenja.

Predavatelji in teme:
• Sodobni didaktični pristopi v družboslovju - Vojko Kunaver
• Alternativne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja - Sonja Dobravc
• Vseživljenjsko učenje - nujnost za kvalitetno osebno in strokovno rast - Sonja Dobravc
• Načrtovanje, preverjanje in ocenjevanje znanja - Mag. Meta Budnar
Obveznosti:

6D
6D
6D
6D

Učni načrt za družboslovje, primerna oprema in obutev za delo v naravi.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
9.3.2008

Predvideni čas izpeljave
17.4.2008 - 19.4.2008

Kraj izvedbe
Naknadno objavljen

Najvišja dovoljena kotizacija: 14,35 €
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 02. Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom

Naravoslovje za drugo triletje osnovne šole prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 89
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Darinka Ložar; 01/24 119 56; Darinka.lozar@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo predmet naravoslovje v 2. triletju prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim
izobrazbenim standardom.
Cilji:

Usposabljanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki poučujejo predmet naravoslovje v
prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, seznaniti jih
z novimi metodami in oblikami poučevanja in učenja, preverjanja in ocenjevanja, katere se uvaja z
novimi učnimi načrti.

Predavatelji in teme:
• Učni načrt v luči nove didaktike - mag. Irena Vodopivec
• Novi modeli učenja in poučevanja - mag. Irena Vodopivec
• Človeško telo. Prehranjevalne verige in spleti ter kroženje snovi v naravi - dr. Darja Skribe Dimec
• Razvrščanje snovi in snovne lastnosti. Tekočine tečejo - Vinko Udir
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
25.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.10.2007 - 15.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 11,49 €
Opombe:

Gradivo bodo udeleženci prejeli na seminarju.
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Ljubljana
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6 P,D,ED
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03. Prilagojeni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 03. Prilagojeni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom

PRIPOROČILO ZA DELO Z INTEGRIRANIM UČENCEM, DIJAKOM S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI
MOTNJAMI
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 90
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

dr. Franci M. Kolenec; 01/ 2411964; faks: 01/2411968; Franci.Kolenec@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vodilni in vodstveni delavci, strokovni in svetovalni delavci osnovnih in srednjih šol, zavodov za VIZ
otrok s posebnimi potrebami, ki delajo z učenci/dijaki s posebnimi potrebami.
Cilji:

Teoretično spoznajo vzroke nastanka čustvenih in vedenjskih motenj, dobijo veliko praktičnih nasvetov
pri delu z otroki in dijaki in njihovimi starši, praktično spoznajo prilagajanje izvajanja v vzgojnem in
izobraževalnem programu otrok in dijakov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.

Predavatelji in teme:
• Simptomatika čustvenih in vedenjskih motenj - integracija - segregacija - Anton Kranjčan
3P
• Psihogene motnje s psihično simptomatiko; motivacija za učenje; odpori pri učenju - Ivan Škoflek
4P
• Osnovne značilnosti čustvenih in vedenjskih motenj, fenomenologija in vzroki - Marica Horvat
3P
• Čustvene in vedenjske težave v šoli - Borut Casar
3R
• Agresivni učenec, dijak - Darinka Gerič
3P
• Nova paradigma in koncepcija VIZ otrok s posebnimi potrebami, individualiziran program, hospitacije v razredih 8 D
z učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami - Franci M. Kolenec
Obveznosti:

Aktivno sodelovanje na seminarju in v delavnici.

Pogoji:

Da imajo na šoli usmerjenega učenca, dijaka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
20.10.2007
20.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.11.2007 - 17.11.2007
8.5.2008 - 10.5.2008

Kraj izvedbe
VERŽEJ
VERŽEJ

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,85 €
Opombe:

Na seminar lahko prinesejo odločbo, strokovno mnenje in individualiziran program za učenca, dijaka s
čustvenimi in vedensjkimi motnjami.
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04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

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: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 09001

Št. točk: 1

Sanda Mesič - Jurin; 05 6170 200, 05 6746 766; sandra.mesic@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji(ce) predšolskih otrok, učitelji, svetovalni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi,
izvajalci dodatne strokovne pomoči v osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Vsebina seminarja zajema osnove teoretičnih znanj s področja govorno jezikovnih motenj in prikaz
konkretnega dela z učenci, ki imajo težave na področju govora in jezika. Predstavljene bodo oblike,
metode in načini dela z učenci z govorno jezikovno motnjo in njihovimi starši.

Predavatelji in teme:
• Učenci z govorno jezikovno-motnjo v sistemu osnovnega šolstva (usmerjanje, dodatna strokovna pomoč,
1P
programi za otroke z GJM) - Sonja Hrabar, prof.def., svetnica, Ljudmila Likar, prof.def., svetnica
• Logoped kot izvajalec dodatne strokovne pomoči v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 1 P,D
pomočjo v osnovnih šolah - Tanja Legac, prof.def,svetovalka, Irma Plevnik, prof.def,svetovalka
• Skupinsko delo z otroki z govorno jezikovno motnjo kot podporni program za ohranjanje in izboljšanje
2 P,D
učenčeve samopodobe - Ljudmila Franza, prof.def,svetovalka, Nika Hribernik, logopedinja, svetovalka
• Značilnosti učencev z govorno jezikovno motnjo in kako jim pomagamo - Sanda Mesič-Jurin, dipl.psih
1P
• Kako z gibalno govornimi in glasbeno govornimi stimulacijami pomagamo učencem do boljšega govora - Vesna 2 D
Frančič, logopedinja, svetovalka, Ivica Bučar Jejčič, surdopedagoginja, svetovalka
• Vaje za razvijanje socialnih veščin - Jožica Rupnik, dipl. socialna delavka, svetnica, Darja Trobec, logopedinja, 3 D
svetovalka
• Razvijanje komunikacijskih spretnosti: vaje v skupini, razredu - Ljuba Šušteršič, svetnica, Helena Dodlek,
2D
svetovalka
• Brain GYM - vaje za vzpostavljanje ravnovesja v telesu kot pomoč pri branju, pisanju in računanju - Dr. Majda
2D
Končar
• Skupinsko delo s starši otrok z govorno jezikovno motnjo - Sanda Mesič - Jurin, dipl.psih., Tanja Filipčič, dipl.
2D
psih, svetovalka
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.3.2008

Predvideni čas izpeljave
18.4.2008 - 19.4.2008

Kraj izvedbe
Center za korekcijo sluha in govora Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 18,96 €
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: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 09001

Št. točk: 1

Mihela Medved; Tel. ++386 5 6170 200; mihela.medved@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, učitelji v prvem triletju, specialni in rehabilitacijski pedagogi,
izvajalci dodatne strokovne pomoči.
Cilji:

Spoznati komplet delovnih zvezkov ''OD MALČKA DO VSEZNALČKA'', ki omogoča skladnost
otrokovega razvoja. Udeleženci boste spoznali, 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 razgibanost, zgodnjo opismenjenost,
grafomotorično zrelost in sposobnost govorno jezikovne komunikacije.

Predavatelji in teme:
• Gibanje in prostor v komunikaciji - Sonja Hrabar, prof.def, svetnica
• Metodika dela s piktografsko ritmiko - Mladen Lovrič,svetnik
• Prvi delovni zvezek. Čičke čačke za malčke'' - Erika Perišin, prof.def. svetnica, Mladen Lovrič, svetnik
• Drugi delovni zvezek: ''Izštevanke za palčke skakalčke'' - Mihela Medved, prof. def, svetnica, Ivica Bučar-Jejčič,
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svetovalka
• Tretji delovni zvezek.''Zgodbice za vseznalčke'' - Branka Podboj, svetovalka, Barbara Tetičkovič, prof.
def.svetovalka, Nataša Košir,svetovalka
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
3.3.2008
3.3.2008

Predvideni čas izpeljave
28.3.2008 - 29.3.2008
11.4.2008 - 12.4.2008

4D

Kraj izvedbe
Center za korekcijo sluha in govora Portorož
Center za korekcijo sluha in govora Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 20,10 €
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Delo s starši vedenjsko težavnih učencev
Mladinski dom Jarše, Jarška c. 44, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 09003

Št. točk: 1,5

Sanja Brezničar; 031 586 779; 5414343; sanja@mdj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji v osnovnih in srednjih šolah, vzgojitelji v dijaških domovih, svetovalni delavci.
Cilji:

- Pedagoškim delavcem ponuditi vsebinski okvir pristopa k delu s starši, - pedagoškim delavcem
ponuditi orodja in tehnike prepoznavanja in modificiranja neustreznih vzgojnih slogov staršev, pedagoškim delavcem ponuditi strategije pri delu z učenci za kompenziranje neustreznih pristopov
staršev.

Predavatelji in teme:
• Teoretična izhodišča pri delu s starši: zakaj so starši sodelavci šole/vrtca/dijaškega doma? - Tjaša Steiner
• Vrste vzgojnih stilov - trening diagnostike - Katja Bilban
• Komunikacija s starši - Vida Kokelj
• Reševanje konkretnih primerov - Tjaša Steiner
• Kako opraviti s pričakovanji staršev - Katja Bilban
• Delo v paru - Vida Kokelj
• Socialne igre - Katja Bilban
• Evalvacije - Tjaša Steiner
Rok prijave
1.10.2007
1.1.2008

Št. izpeljav : 2

Predvideni čas izpeljave
27.10.2007 - 30.10.2007
21.2.2008 - 23.2.2008

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

Kraj izvedbe
Mladinski dom Jarše
v kraju ustanove, ki bo naročila seminar

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,24 €
Opombe:

Seminar je v prvi vrsti namenjen šolskim kolektivom. Eno izpeljavo predvidevamo za prijavljene
posameznike iz različnih šol.

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

Komunikacija z učenci v razredu
Mladinski dom Jarše, Jarška c. 44, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 09003

Št. točk: 1

Sanja Brezničar; 031 586 779; 01 5414343; sanja@mdj.si

Št. ur: 16 (v več delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji v osnovnih in srednjih šolah, vzgojitelji v dijaških domovih, svetovalni delavci.
Cilji:

- Podati vsebinski okvir, ki opredeli komunikacijo kot osnovno orodje za vzpostavljanje dobrega
odnosa med učenci in učiteljem, - seznaniti udeležence s tehnikami dajanja povratnih sporočil
učencem (pohvala, kritika), - trening dajanja povratnih sporočil.

Predavatelji in teme:
• Komunikacija kot orodje za vzpostavitev ustreznega odnosa z učenci - Borut Kožuh
• Dajanje povratnih sporočil - Borut Kožuh
• Trening dajanja povratnih sporočil - Borut Kožuh
Obveznosti:

Udeleženci nimajo posebnih obveznosti.
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.12.2007

Predvideni čas izpeljave
6.2.2008 - 1.4.2008

Kraj izvedbe
Mladinski dom Jarše Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 8,07 €
Opombe:

Trening bo izveden v osmih popoldanskih srečanjih po 4 ure.

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

Uspešnejše poučevanje in delo z vedenjsko težavnimi učenci v razredu
Mladinski dom Jarše, Jarška c. 44, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 09003

Št. točk: 1,5

Sanja Brezničar; 031 586 779, 01 5414343 (dopoldne); sanja@mdj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji v osnovnih in srednjih šolah, vzgojitelji v dijaških domovih, svetovalni delavci.
Cilji:

Učiteljem in vzgojiteljem: - podati vsebinski okvir pristopa k vedenjsko težavnim učencem, - ponuditi
pedagoška "orodja" za poučevanje in vzgojo vedenjsko težavnih učencev, - podati osnovne tehnike
dela s starši, - omogočiti reševanje konkretnih primerov vedenjsko težavnih učencev, - osvetliti funkcijo
pohval in nagrad ter kritik in kazni.

Predavatelji in teme:
• Teoretična izhodišča pri obravnavi vedenjsko težavnih učencev - Sanja Brezničar
• "Odnosni vidik dela z vedenjsko težavnimi učenci v razredu in komunikacija" - Ruth Bračevac
• "Zadovoljevanje potreb v šolski situaciji in vodenje pouka" - Marina Rop
• "Delo s starši" - Sanja Brezničar
• "Kazen v šoli" - Marina Rop
• "Reševanje konkretnih primerov po načelih timske obravnave" - Ruth Bračevac
• Socialne igre - Marina Rop
• Evalvacije - Sanja Brezničar
Obveznosti:

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

Lastna aktivnost v delavnicah.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.10.2007
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
27.10.2007 - 30.10.2007
8.11.2007 - 10.11.2007

Kraj izvedbe
Mladinski dom Jarše
Šola, ki bo naročila seminar

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,51 €
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

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojni proces v vrtcu
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 24
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Matej Tušak; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
matej.tusak@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji.
Cilji:

Udeleženci naj bi skozi seminar pridobili osnovna spoznanja o motnjah in težavah v zgodnjem
otroštvu, o kliničnih slikah obstoječih motenj in o možnostih vplivanja na 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
• Psihični razvoj predšolskega otroka - Matej Tušak
• Otroška igra - Robert Masten
• Identifikacija in klinična slika motenj - Maks Tušak
• Vloga družine pri redukciji ali nastanku primarnih in sekundarnih oblik motenosti - Maks Tušak
• Pomoč pri odstranjevanju oz. redukciji motenj: terapevtske oblike dela - Maksimiljana Tušak
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.12.2007

Predvideni čas izpeljave
28.1.2008 - 29.1.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 12,15 €
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 učenci s posebnimi potrebami pri vzgojnih predmetih v prvem triletju OŠ
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 42
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 1

izr. prof. dr. Majda Schmidt; 02 2293783; majda.schmidt@uni-mb.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji v prvi triadi osnovne šole.
Cilji:

Udeleženci se seznanijo z uporabo vzgojno-izobraževalnih pristopov in podpornih strategij za
zmanjševanje odpravljanja težav, motenj. Spoznajo uporabo temeljnih pristopov v komunikaciji s starši
otrok z učnimi težavami in motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Seznanijo se z možnostmi načrtovanja
in izvedbe vzgojnih predmetov v posebnih učnih situacijah dela z učenci, ki imajo določene težave.

Predavatelji in teme:
• Učne težave (definicije, vzroki) značilnosti učencev z UT - Majda Schmidt
• Vzgojno-izobraževalni pristopi pri poučevanju učencev z UT - Majda Schmidt
• Individualizacija pouka, načrtovanje in časovna razporeditev dela pri LV - Matjaž Duh
• Učenci, njihovi problemi ter metode dela pri glasbeni vzgoji - Janja Črčinovič Rozman
• Vzgojno-izobraževalno delo z učenci z UT pri športni vzgoji - Jurij Planinšec
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
28.3.2008 - 5.4.2008

2P
2D
4D
4D
4D

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 22,49 €
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

IZVAJANJE INTEGRIRANEGA IZOBRAŽEVANJA V POKLICNEM, STROKOVNEM, SREDNJEM
ŠOLSTVU IN GIMNAZIJAH
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 91
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

dr. Franci M. Kolenec; 01/2411962, faks: 01/2411968; Franci.Kolenec@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vodilni in vodstveni delavci, strokovni in svetovalni delavci v poklicnih, strokovnih, srednjih šol in
gimnazijah, ki delajo z dijaki s posebnimi potrebami.
Cilji:

Seznanitev strokovni delavcev s posamezno vrsto motenj oziroma ovir; izvajanje prilagojenega
programna, metod in oblik dela z dijakom s posebnimi potrebami 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 novo paradigmo in koncepcijo VIZ otrok s posebnimi
potrebami.

Predavatelji in teme:
• Prilagojeno izvajanje programa za slepe in slabovidne dijake - Mirjam Hafner
• Prilagojeno izvajanje programa za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami Alenka Levec (Ljubljana), Alenka Werdonig (SV-Slovenija)
• Prilagojeno izvajanje programa za gibalno ovirane dijake - Saša Markovič
• Prilagojeno izvajanje programa za dijake s čustvenimi in vedenjskimi motnjami - Jože Horvat
• Prilagojeno izvajanje programa za dolgotrajno bolne dijake - Alenka Klinc (Ljubljana), Alenka Laptoš (SVSlovenija)
• Nova paradigma in koncepcija VIZ otrok s posebnimi potrebami; priprava, izvajanje in evalvacija
individualiziranega programa - Franci M.Kolenec
Obveznosti:

Aktivno sodelovanje na seminarju.

Pogoji:

Vključenost dijaka s posebnimi potrebami.
277

3 ED
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3 ED
4P
3V
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Št. izpeljav : 2

Rok prijave
20.10.2007
20.10.2007

Predvideni čas izpeljave
13.12.2007 - 15.12.2007
22.5.2008 - 24.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana (glede na prijavljene udeležence)
Maribor (glede na prijavljene udeležence)

Najvišja dovoljena kotizacija: 16,90 €
Opombe:

Udeleženci lahko prinesejo odločbo o usmeritvi, strokovno mnenje in individualziran program za dijaka.

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 v redni osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 92
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

mag. Darinka Ložar, Zavod RS za šolstvo, Privoz 11; 01/24 119 56; darinka.lozar@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki nudijo dodatno strokovno pomoč učencem s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja.
Cilji:

Seznanitev z vlogo, ki jo ima specialni in rehabilitacijski pedagog (defektolog, specialni pedagog) v
osnovni šoli v odnosu do otrok, staršev, učiteljev in strokovne skupine; seznanitev z načrtovanjem,
izvajanjem in evalvacijo individualiziranega programa.

Predavatelji in teme:
• Specialni in rehabilitacijski pedagog v redni osnovni šoli - mag. Darinka Ložar - mag. Darinka Ložar
• Spoznavanje otrokovih posebnih vzgojno izobraževalnih potreb - mag. Marko Strle - mag. Marko Strle
• Individualiziran program - mag. Darinka Ložar - mag. Darinka Ložar
• Pomoč otroku, ki ima težave pri matematiki - Ingrid Babič Podržaj - Ingrid Babič
• Pomoč otroku z motnjo branja in pisanja - Nevenka Vidmar - Nevenka Vidmar
• Sodelovanje učitelja in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga - Mojca Klug - Mojca Klug, Mojca klug
• Organizacija in materialni pogoji učinkovite pomoči učencu s posebnmi potrebami - Mojca Klug - Mojca Klug
• Gibalni razvoj in posebna gibalna vzgoja - Marta Bratovič - Marta Bratovič
Obveznosti:

3 P,D
3 P,R
2 P,D
3 P,D
3 P,D
2 P,R
4 P,R
4 P,D

Aktivno sodelovanje na seminarju.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.11.2007

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 30.3.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 15,38 €
Opombe:

Gradivo udeleženci dobijo na seminarju.

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

Strategije obravnave (vzgoje in poučevanja) otrok z motnjami avtističnega spektra
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 93
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Janja Cotič Pajntar; 01/3005-186; 01/300 51 99; janja.cotic@zrss.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji v osnovnih in srednjih šolah in specialni pedagogi, ki vzgajajo,
izobražujejo in usposabljajo otroke s posebnimi potrebami.
Cilji:

Udeleženci se bodo seznanili z motnjami avtističnega spektra in uporabnimi strategijami, ki so
potrebne za uspešno delo z otroci z avtizmom vseh starosti.

Predavatelji in teme:
• Razumevanje avtizma1: opredelitev termina Motnja avtističnega spektra, razvrstitev po diagnostičnih kriterijih,
2P
značilnosti, pomen senzorne disfunkcije - Vesna Melanšek
• Značilnosti avtizma: komunikacija in vedenje, delo v skupinah - praktično reševanje (uporaba modela STAR
4 P,D
in ledene gore) - Vesna Melanšek
• Predstavitev uporabnih metod poučevanja (strukturirano učenje, vedenjska modifikacija, povezave, empatija,
1P
nizko vzburjenje) - Urška Petrič
• Nagrajevanje in Motivacija (kako poiščemo nagrade in kako jih uporabljamo, kaj pomeni vzpodbuda in kaj
1P
podpora) - Urška Petrič
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• Praktične strategije za delo z otroci z avtizmom (izdelava urnikov, vizualne podpore) - Urška Petrič
4 P,D
• Povezovanje pridobljenih znanj za uporabo in kaj pomeni individualizacija (praktična izdelava IP-ja na primeru 3 P,D
se ustvarja skozi celih 16 ur) - Urška Petrič
• Sodelovanje s starši in pomen tega - Vesna Melanšek
1P
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.11.2007
1.2.2008

Predvideni čas izpeljave
22.11.2007 - 23.11.2007
21.2.2008 - 22.2.2008

Kraj izvedbe
Maribor
Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,24 €
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

Vedenjsko problematični učenci v šoli in načrtovanje vzgojnega programa pomoči
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 94
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Sonja Dobravc; 03 490 79 37; sonja.dobravc@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Šolski strokovni kolektivi ali posamezni svetovalni in strokovni delavci v šolah.
Cilji:

Spoznati in razlikovati oblike neprilagojenega vedenja otrok in mladostnikov. Seznaniti se z vzroki za
neprilagojeno vedenje in oblikami ukrepanja in komunikacije učitelja z učenci v razredu. Spoznati
koncept priprave programa oblik pomoči za posameznega učenca. V delavnicah pripraviti okvir
vzgojnega programa na nivoju šole, oddelka ter individualnem nivoju.

Predavatelji in teme:
• Vedenjsko problematični učenci v šoli, vzroki in pojavne oblike vedenjskih odklonov - Borut Casar
• Priprava programa oblik pomoči na nivoju šole, oddelka, individualnem nivoju, poudarek na delu s starši in
timskem sodelovanju - Sonja Dobravc
Obveznosti:

4D
4D

Aktivno sodelovanje na seminarju.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.9.2007 - 1.8.2008

Kraj izvedbe
po dogovoru

Najvišja dovoljena kotizacija: 9,35 €
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

DELO S PREDŠOLSKIM GLUHIM IN NAGLUŠNIM OTROKOM
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 1

DUŠAN KUHAR; 01-58-00-504, 01-56-82-527; dusan.kuhar@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Strokovni delavci rednih vrtcev, ki imajo v svojih skupinah gluhe oz. naglušne otroke.
Cilji:

Seznanitev udeležencev z: - gluhoto in naglušnostjo, - metodami in načini dela v oddelkih vrtca, psihološkimi in socialnimi posebnostmi teh otrok, - slušnimi pripomočki, - prilagoditvami v oddelku in
pri delu z otrokom, - SEZNANITEV Z MOBILNO SLUŽBO, POSTOPKI DIAGNOSTICIRANJA IN
USMERJANJA.

Predavatelji in teme:
• Model izobraževanja gluhih in naglušnih otrok v ZGNL - Tatjana Somrak
• Hospitacije in predstavitev dela v oddelkih - strokovni delavci ZGNL
• Hospitacije pri slušnem in govornem treningu - strokovni delavci ZGNL
• Govor, jezik, komunikacija - Ana Mirai
• Spodbujanje govora z različnimi metodami in tehnikami - Branka Podboj
• Značilnosti dela v vrtcu ZGNL - Katja Krajnc
• Kako poslušajo gluhi in naglušni? - Damjana Kogovšek
• Kako poslušajo gluhi in naglušni? - Damjana Kogovšek
• Sodelovanje mobilne službe - Irena Brecelj
• Psihološke značilnosti gluhih in naglušnih otrok - Dušan Kuhar
• Slušni pripomočki - Monika Rataj Bricelj
279

1P
1H
1H
1P
1D
1P
1P
1D
1P
1P
1D

PSD – Posodobitveni programi

• Pravljice za gluhe otroke - Marjetka Kulovec
• Izkušnje gluhe osebe - Petra Rezar
• Hospitacije v osnovni in srednji šoli ZGNL - strokovni delavci ZGNL
• Otroci s posebnimi potrebami v rednem vrtcu - Marija Jurman
• Postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami - Maja Smrekar

1D
1R
1H
1P
1P

Obveznosti:

Prisotnost na seminarju.

Pogoji:

Pedagoški delavci, ki gluhega ali naglušnega otroka obravnavajo, spremljajo oz. ga bodo v
prihodnosti.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 31.10.2007

Kraj izvedbe
LJUBLJANA

Najvišja dovoljena kotizacija: 23,16 €
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

Funkcionalno učenje
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 0,5

Barbara Šömen; 01/5800 -548; barbara.soemen@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (v dveh 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, - načrtovanje individualno
prilagojenega vzg.-izob. procesa glede na oceno otrokovih razvojnih potreb, - razumevanje teoretičnih
osnov pristopa Funkcionalnega učenja, - razumevanje razvojnih značilnosti otrok s posebnimi
potrebami, - razumevanje razvojnih značilnosti in dinamike družine z otrokom s posebnimi potrebami.

Predavatelji in teme:
• Otrokova igra do drugega leta starosti - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen, Anamarija Filipič
Dolničar, Barbara Šömen
• Razvojne značilnosti otrok s posebnimi potrebami - Barbara Šömen,Anamarija Filipič Dolničar
• Načela Funkcionalnega učenja - Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen
• Pregled učnih orodij v terapevtski situaciji - Anamarija Filipič Dolničar,, Barbara Šömen, Barbara Šömen,
Anamarija Filipič Dolničar
• Delo s starši - Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar, Barbara Šömen, Anamarija Filipič Dolničar
Obveznosti:

2 P,R
1P
1P
2 P,R
2 P,R

Seminarska naloga.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
30.9.2007
28.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 15.12.2007
1.4.2008 - 15.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,91 €
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 načini dela pri otrocih z znaki avtizma 1. del
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 0,5

Marina Švaglič; 01 58 00 556, 01 56 82 527; marija.svaglic@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji, vzgojitelji, vodstveni in svetovalni delavci rednih šol, vrtcev ter učitelji osnovnih šol s
prilagojenim programom.
Cilji:

- Seznanitev udeležencev s problemi avtizma, prepoznavanje avtizma in razločevanje od drugih,
podobnih oblik motenj, - seznanitev z zakonitosti verbalne in neverbalne komunikacije. Seznanitev z
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metodami in načini rehabilitacije v ZDA, - osvajanje pravil modifikacije neželenih oblik vedenja pri
otrocih z znaki avtizma, - predstavitev konkretnih problemov in situacij (iz prakse za prakso), reševanje
vedenjske problematike.
Predavatelji in teme:
• Diagnostika in diferencialna diagnostika - Marina Švaglič
• Komunikacija - najpomembnejša stvar na svetu - Vladimir Benkovć
• Komunikacija - najpomembnejša stvar na svetu - Vladimir Benković
• Modifikacija vedenja - Želimir Rajter
• Modifikacija vedenja - Želimir Rajter
Obveznosti:

2P
2P
1D
2P
1D

Aktivno sodelovanje na seminarju.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave

Predvideni čas izpeljave

15.10.2007

15.11.2007 - 30.11.2007

Kraj izvedbe
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova
74

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,48 €
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 načini dela pri otrocih z znaki avtizma 2. del
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 0,5

Marina Švaglič; 01 58 00 556, 01 56 82 527; marija.svaglic@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji, vzgojitelji, vodstveni in svetovalni delavci rednih šol, vrtcev ter učitelji osnovnih šol s
prilagojenim programom.
Cilji:

Hospitacije udeležence pri skupinskem in individualnem delom z otroki z znaki avtizma v ZGNL.
Osvajanje pravil za uspešno verbalno in neverbalno komunikacijo z otroki z znaki avtizma in njihovimi
starši. Reševanje konkretnih problemov, s katerimi se srečujemo v praksi. Osvajanje boljših in
učinkovitejših oblik komunikacije z otroki, mladostniki in njihovimi starši.

Predavatelji in teme:
• Hospitacije pri individualnem in skupinskem delu - Marina Švaglič
• Osvajanje pravil komunikacije - Vladimir Benkovć
• Veščina komunikacije - verbalne in neverbalne - Martina Gregorina
• Delo s starši - Vladimir Benkovć
• Delo s starši - Vladimir Benković
Obveznosti:

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

Aktivno sodelovanje.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 15.11.2007

Kraj izvedbe
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,10 €
Opombe:
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

Metode in oblike dela z gluhim in naglušnim učencem ali dijakom - 1.del
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 1

Dušan Kuhar; 01-58-00-504, 01-56-82-527; dusan.kuhar@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji in strokovni delavci v osnovnih in srednjih šolah, ki poučujejo ali obravnavajo gluhe ali naglušne
otroke.
Cilji:

Seznanitev udeležencev: - s posebnostmi gluhih oz. naglušnih otrok ter njihovimi socialno-psihološkimi
značilnostmi, - z metodami in oblikami dela v razredu ter prilagoditvami pri delu, - s slušnimi
pripomočki, - seznanitev s mobilno službo, postopki diagnosticiranja in usmerjanja, - z izkušnjami
gluhih, njihovih staršev in učiteljev.
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Predavatelji in teme:
• Predstavitev ZGNL - Tatjana Somrak
• Hospitacije v razredu - strokovni delavci ZGNL
• Hospitacije pri slušnem in govornem treningu - strokovni delavci ZGNL
• Kdo so gluhi in naglušni? - Renata Medle
• Razvoj jezika, komunikacije in govora - Ana Mirai
• Sodelovanje mobilnega pedagoga - Irena Brecelj
• Slušni pripomočki - Monika Rataj Bricelj
• Kako poslušajo gluhi in naglušni? - Damjana Kogovšek
• Kako poslušajo gluhi in naglušni? - Damjana Kogovšek
• Izkušnje izobraževanja gluhih in naglušnih - Marjetka Kulovec, Petra Rezar
• Hospitacije v vrtcu in srednji šoli ZGNL - strokovni delavci ZGNL
• Načini komunikacije pri gluhih in naglušnih - Stane Košir
• Izkušnje učiteljice in matere gluhega otroka - Jana Urh
• Postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami - Majda Knehtl
• Psihološke značilnosti gluhih in naglušnih otrok - Dušan Kuhar

1P
1H
1H
1D
1P
1P
1D
1P
1D
1P
1H
2P
1R
1P
1P

Obveznosti:

Aktivno sodelovanje na seminarju.

Pogoji:

Seminar je namenjen udeležencem, ki poučujejo ali spremljajo gluhe ali naglušne otroke oz. jih še
bodo.

Št. izpeljav : 3

Rok prijave
14.9.2007
14.9.2007
31.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 12.10.2007
1.11.2007 - 30.11.2007
3.3.2008 - 31.3.2008

Kraj izvedbe
LJUBLJANA
LJUBLJANA
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 19,45 €
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: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 1

Alenka Levec; 01 58 00 500, 01 56 82 527; alenka.levec@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji, vodstveni in svetovalni delavci rednih šol, ki poučujejo gluhe ali naglušne učence v osnovnih in
srednjih šolah in želijo pridobiti obširnejše znanje s področja gluhote in naglušnosti.
Cilji:

Udeleženci bodo spoznali prilagoditve, do katerih so upravičeni gluhi pri pouku npr. slovenskega in
angleškega jezika in kako prilagoditve prenesti v pouk na svoji šoli; se seznaniti z ocenjevanjem
izdelkov gluhih; spoznati, katere napake so posledica motnje; funkcioniranje otrok in mladostnikov s
polževim vsadkom; vzgoja gluhega in naglušnega; individualna surdopedagoška obravnava - gradnja
govora in jezika; sodelovanje z učitelji na redni šoli, slovenski znakovni jezik, zgodovina gluhih,
pomembnost socialne integracije in predstavitev gluhote sošolcem gluhega učenca.

Predavatelji in teme:
• Prilagoditve pri poučevanju gluhih in naglušnih - slovenski jezik - Veronika Ciglar, Veronika Cigrar
• Prilagoditve pri poučevanju gluhih in naglušnih - angleški jezik - Sabina Gramc Lokar
• Surdopedagog na redni šoli - Helena Bartol Rus
• Vzgoja gluhega ali naglušnega otroka in mladostnika - Valerija Janhar Černivec
• Slovenski znakovni jezik - Ljubica Podboršek
• Zgodovina gluhih - Živa Peljhan
• Kako predstavimo sošolcem gluhoto ali naglušnost - Alenka Levec
• Otroci in mladostniki s polževim vsadkom - Helena Bartol Rus
• Razgovori z dijaki, ki so se šolali v integraciji - Alenka Levec
• Informativne hospitacije na vseh enotah ZGNL in razgovor z učitelji - strokovni delavci ZGNL
• Izkušnje naglušnega učitelja v ZGNL - Bojan Mord
• Izmenjava izkušenj udeležencev in predstavitev primerov dobre prakse - Alenka Levec
Pogoji:

2 D,H
2 D,H
2D
1P
1P
1P
2D
1P
1R
1H
1N
1R

Seminar je namenjen udeležencem, ki so se v preteklosti udeležili seminarja Metode in oblike dela z
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gluhim ali naglušnim učencem 1.del ali seminarja Delo s predšolskim gluhim ali naglušnim otrokom.
Št. izpeljav : 2

Rok prijave

Predvideni čas izpeljave

1.10.2007

15.10.2007 - 30.10.2007

26.4.2008

19.5.2008 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova
74
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova
74

Najvišja dovoljena kotizacija: 15,30 €
Opombe:

Udeleženci seminarja prejmejo skripto s povzetki predavanj in izhodišč za delo v delavnicah.

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. stopnja
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 1,5

Ljubica Podboršek; 01 58 00 516 01 56 82 527; ljubica.podborsek@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji, vzgojitelji, svetovalni in vodstveni delavci vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Cilji:

Slovenski znakovni jezik je v prilagojenem predmetniku za gluhe in naglušne učence in dijake kot del
specialno pedagoške vzgoje in izobraževanja. Z izbranimi cilji, vsebinami in metodami dela si
prizadevamo, da bi prispevali k celostnemu razvoju gluhih in naglušnih učencev in dijakov in jim tako
omogočilo uspešno vključevanje v vzgojno izobraževalni proces in širše okolje.

Predavatelji in teme:
• Učenje pojmov - osebe, vljudnosti izrazi, vprašalnice, prstna abeceda - Ljubica Podboršek
• Učenje pojmov - gluhota in komunikacija, čas - Ljubica Podboršek
• Učenje pojmov - različni glagoli, predlogi, prostor - Ljubica Podboršek
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.9.2007
30.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 1.2.2008
15.2.2008 - 15.6.2008

8D
8D
8D

Kraj izvedbe
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 23,23 €
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. stopnja
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 1,5

Ljubica Podboršek; 01 58 00 516 01 56 82 527; ljubica.podborsek@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji, svetovalni in vodstveni delavci vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Cilji:

Slovenski znakovni jezik je v prilagojenem predmetniku za gluhe in naglušne učence in dijake kot del
specialno pedagoške vzgoje in izobraževanja. Z izbranimi cilji, vsebinami in metodami dela si
prizadevamo, da bi prispevali k celostnemu razvoju gluhih in naglušnih učencev in dijakov in jim tako
omogočilo uspešno vključevanje v vzgojno izobraževalni proces in širše okolje.

Predavatelji in teme:
• Učenje pojmov - okolje, delo, poklici - Ljubica Podboršek
• Učenje pojmov - živali, barve, oblačila in obutev, hrana - Ljubica Podboršek
• Učenje pojmov - telo, trgovina, mišljenje - Ljubica Podboršek
Pogoji:
Št. izpeljav : 2

Uspešno zaključen preizkus znanja tečaja SZJ 1.stopnja.
Rok prijave
15.9.2007
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 1.2.2008
1.2.2008 - 31.5.2008
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Kraj izvedbe
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana

8D
8D
8D
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Najvišja dovoljena kotizacija: 23,23 €
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. stopnja
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 1,5

Ljubica Podboršek; 01 58 00 516 01 56 82 527; ljubica.podborsek@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji, svetovalni in vodstveni delavci vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Cilji:

Slovenski znakovni jezik je v prilagojenem predmetniku za gluhe in naglušne učence in dijake kot del
specialno pedagoške vzgoje in izobraževanja. Z izbranimi cilji, vsebinami in metodami dela si
prizadevamo, da bi prispevali k celostnemu razvoju gluhih in naglušnih učencev in dijakov in jim tako
omogočilo uspešno vključevanje v vzgojno izobraževalni proces in širše okolje.

Predavatelji in teme:
• Učenje pojmov - izobraževanje, prosti čas - Ljubica Podboršek
• Učenje pojmov - šport, materiali in mere, lastnosti - Ljubica Podboršek
• Učenje pojmov - čustva in občutki, družbena ureditev, dokumenti - Ljubica Podboršek
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
4.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.1.2008 - 15.5.2008

15.1.2008

1.2.2008 - 31.5.2008

8D
8D
8D

Kraj izvedbe
ZGNL, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova
74

Najvišja dovoljena kotizacija: 23,23 €
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 ZSR - Zavestna sinteza razvoja in VLAJA Vsestransko logopedsko aktiviranje oseb, ki jecljajo v adaptaciji za življenjsko okolje, 3.stopnja
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 1

Jana Čepeljnik; 01/ 5800527, ali 01/5800500, fax: 01/5682527; jana.cepeljnik@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Program je namenjen vsem, ki se srečujejo ali delajo z osebami, ki jecljajo: logopedi, vzgojitelji, učitelji,
psihologi, socialni delavci in drugi strokovni delavci v vrtcu, osnovni in srednji šoli.
Cilji:

Seznaniti se z učinkovitimi načini preventive in pomoči osebam, ki jecljajo; prilagojeno starostni stopnji
osebe, ki jeclja. Nadgraditi znanja in spretnosti, ki so jih udeleženci že pridobili v usposabljanju:
Učinkovita pomoč osebam, ki jecljajo po metodi ZSR in VLAJA: 1. in 2. stopnja. Podrobno pridobiti in
utrditi vedenja, znanja, spretnosti in tehnike za tekoče spontano komuniciranje oseb, ki jecljajo - 3.
stopnja obravnave.

Predavatelji in teme:
• Spontano komuniciranje in učinkovita ocena govora v spontanih govornih situacijah - Vlasta Podbrežnik
• Najpomembnejše tehnike in metode dela v tretji stopnji obravnave - Jana Čepeljnik
• Učinkovita pomoč osebam, ki jecljajo, 3. stopnja - Vlasta Podbrežnik, Jana Čepeljnik
• Vloga psihologa pri individualni in skupinski obravnavi oseb, ki jecljajo - Dušan Kuhar
• Vloga psihologa pri individualni in skupinski obravnavi oseb, ki jecljajo - Dušan Kuhar
Obveznosti:

Literatura: Didaktični komplet Z voljo do Demostena, Zavod za šolstvo, Lj., 1993. Članki z
obravnavano temo v biltenih Cogito št.: 2,3,4,5,6,7,8,9,10; Zavoda za gluhe in naglušne Lj..

Pogoji:

Že opravljeno izobraževanje Učinkovita pomoč osebam, ki jecljajo po metodi ZSR in VLAJA 1. in 2.
stopnja.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.10.2007

Predvideni čas izpeljave
21.11.2007 - 22.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,46 €
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3P
3P
8D
1P
1D

Kraj izvedbe
Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
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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

Z govorno-jezikovno motnjo v vrtec in osnovno šolo
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 0,5

Sabina Seme; 01 58 00 539 01 56 82 527 ; sabina.kragl@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji in svetovalni delavci vrtcev in osnovnih šol.
Cilji:

Seznanitev udeležencev z: - govorno jezikovnimi težavami otrok, - metodami in načini dela s temi
otroki, - psihološke značilnosti teh otrok.

Predavatelji in teme:
• Nevropsihologija jezika in govora in psihološki profil otrok, mladostnikov z govorno jezikovno motnjo - Meta
Petrič Puklavec
• Razvoj govora v predšolskem obdobju, odstopanja v govorno jezikovnem razvoju - Urša Dular Kolar
• Vpliv govorno jezikovnih motenj na nadaljnji razvoj otroka - Sabina Seme
• Hospitacije pri individualni obravnavi - strokovni delavci ZGNL
• Hospitacije v skupini - strokovni delavci ZGNL
• Spodbujanje govora z različnimi metodami in tehnikami - Branka Podboj
Obveznosti:

Aktivno sodelovanje na seminarju.

Pogoji:

Pedagoški delavci, ki delajo v vrtcih ali šolah.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.10.2007
15.10.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 23.11.2007
3.3.2008 - 28.3.2008

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

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 7,99 €
Opombe:

Darinka Žnidarič: Razvoj otrokovega govora.

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

Matematični zapis na računalnik za slepe
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 09006

Št. točk: 0,5

Mateja Mulej; 01 2442 773, 01 2442 777

Št. ur: 8 (v več delih)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Učitelji matematike slepih učencev in dijakov v večinskih šolah in učitelji Zavoda za slepo in slabovidno
mladino, predstavniki RIC-a.
Cilji:

Spoznavanje prilagojene računalniške opreme za slepe, sistema matematičnega zapisa na računalnik
za slepe, usvojitev branja matematičnega zapisa na računalniku za slepe, priprava učnih gradiv za
pouk matematike za slepe, dograditev matematičnega zapisa za slepe v obliko za videče.

Predavatelji in teme:
• Prilagojena računalniška oprema za slepe - Mateja Jenčič
• Sintaksa matematičnega zapisa na računalnik za slepe - Mateja Jenčič
• Primeri nalog iz učenikov in nalog, ki jih udeleženci prinesejo s seboj - Mateja Jenčič
• Namestitev in uporaba ustreznih programov za pretvorbo matemat. zapisa v obliko za videče - Mateja Jenčič
Obveznosti:

Aktivna udeležba in izpolnitev evalvacijskega vprašalnika.

Pogoji:

Zaželjena je udeležba učiteljev, ki poučujejo matematike za slepe učence, izvajalce DSP za
matematiko in predstavnike RIC-a.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
3.9.2007

Predvideni čas izpeljave
27.9.2007 - 27.9.2007
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Kraj izvedbe
Ljubljana

1P
2P
3D
2D
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Najvišja dovoljena kotizacija: 7,83 €
Opombe:

Zaželjeno je, da udeleženci prinesejo s seboj konkretne naloge in primere vaj iz matematike. Število
udeležencev je omejeno, zaradi omejitev kapacitete računalniške učilnice. V primeru večjega števila
prijav je možna dodatna izpeljava.

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

Nadaljevalni 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: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 09006

Št. točk: 0,5

Mateja Mulej; 01 2442 773, 01 2442 777; mateja.mulej@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji, profesorji, defektologi, izvajalci DSP in drugi strokovni delavci.
Cilji:

Seznanjanje učiteljev z osnovami tiflopedagoškega pristopa pri načrtovanju pouka, pravilna uporaba
prilagojenih metod, tehnik in pripomočkov ter gradiv, informiranje o delu s slepimi in slabovidnimi,
pridobivanje neposrednih izkušenj ter zagotavljanje slepim in slabovidnim učencem in dijakom
enakovredno vključevanje v proces izobraževanja.

Predavatelji in teme:
• Individualiziran program - priprava in specifičnosti - Tatjana Murn
• Metodično didaktična navodila v zvezi z posredovanjem učne snovi - Tatjana Murn
• Hospitacije po posameznih predmetnih področjih oz. triadah - Damijana Oblak,Sabina Zagoričnik, Nina
Čelesnik, Tina Tololeski, Meta Komar, Aksinja Kermauner, Kristina Lotrič, Damijana Dušak, Karmen Pajk,
Tatjana Murn, Mirjana Hafnar,Marija Jeraša, Mateja Jenčič , Marton Toni, Gregor Habjan,Lucija Maršič, Neva
Laščak,Sašo Ogrizek
Obveznosti:

Aktivna udeležba, prisotnost in izpolnitev evalvacijskega vprašalnika.

Pogoji:

Udeležba na začetnem seminarju za učitelje.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
5.9.2007
10.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 15.10.2007
10.3.2008 - 24.3.2008

1P
2 P,D
5H

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,08 €
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Seminar za spremljevalce slepih otrok, učencev in dijakov
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 09006

Št. točk: 0,5

Mateja Mulej; 01 2442 773, 01 2442 777; mateja.mulej@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji, vzgojitelji, defektologi in drugi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi
potrebami - slepih.
Cilji:

Odpravljanje strahu in predsodkov učiteljev zaradi neznanja do slepih otrok, usposabljanje za
spremljanje pri dejavnostih šolskega programa, spoznavanje motenj in posebnih potreb slepih, tehnik
spremljanja in usmerjanja v gibanju, posebnosti komunikacije s slepimi in značilnostmi
tifopedagoškega posredovanja informacij o materialnem svetu, zagotavljanje enakih možnosti in
varnosti slepih ter možnosti vključevanja v vse procese izobraževanja.

Predavatelji in teme:
• Vloga spremljevalca v vzgojno-izobraževalnem procesu - Mirjana Hafnar
• Predstavitev funkcioniranja slepega otroka v različnih razvojnih obdobjih, komunikacijske, gibalne oviranosti Mirjana Hafnar
• Posebnosti komunikacije slep-videč - Mirjana Hafnar
• Tiflopedagoški opisi - Mirjana Hafnar
• Tehnika spremljanja, simulacija slepote-demonstracija - Mirjana Hafnar
• Spremljanje in posredovanje opisov okolice, simulacija slepote, poligonske vaje - Mirjana Hafnar
Obveznosti:

Aktivna udeležba in izpolnitev evalvacijskega vprašalnika.
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.10.2007 - 26.10.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 8,73 €
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 osnovnih in srednjih šol za delo s slepim in slabovidnim učencem in dijakom pri
predmetu matematika in naravoslovnih predmetih ( biologija, kemija, fizika)
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 09006

Št. točk: 1

Mateja Mulej ; 01 2442 773, 01 2442 777; mateja.mulej@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (v treh delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol, ki poučujejo slepe in slabovidne učence in dijake matematiko in
naravoslovne predmete.
Cilji:

Odpravljanje strahu pri učiteljih zaradi neznanja, seznanjanje z osnovami tiflkopedagoškega pristopa
pri načrtovanju pouka za navedena predmetna področja, uporabo metod in tehnik poučevanja,
ustrezno uporabo pripomočkov ter prilagojenega učnega gradiva, možnost pridobivanja in izmenjave
izkušenj ter zagotavljanje slepim in slabovidnim učencem enakovredno in aktivno vključevanje v
proces pouka.

Predavatelji in teme:
• Prilagoditve učnih načrtov in pouka slepim in slabovidnim pri matematiki in naravoslovnih predmetih - Kristina
Lotrič, Damijana Dušak
• Prilagojeni pripomočki, učbeniki, učila, ponazoritev pri matematiki in naravoslovnih predmetih - Kristina Lotrič,
Damijana Dušak
• Izdelava prilagojenih učnih listov in prilagoditve pri pouku matematike in naravoslovnih predmetov - Kristina
Lotrič, Damijana Dušak
• Evalvacija - Kristina Lotrič , Damijana Dušak
• Priprava programa dela - Kristina Lotrič, Damijana Dušak
Obveznosti:

Aktiva udeležba in izpolnitev evalvacijskega vprašalnika.

Pogoji:

Učitelji osnovnih in srednjih šol, ki poučujejo matematiko in naravoslovne predmete.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
25.9.2007
25.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.10.2007 - 26.10.2007
1.2.2008 - 18.2.2008

3P
3D
5D
3D
2D

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 28,79 €
Opombe:

Izvedba programa je načrtovana v treh delih (oktober, februar, maj), zaželjena je udeležba v celotnem
programu, drug in tretji del programa bo v pretežni meri potekal v obliki delavnic in hospitacij za
konkreten predmet in bo namenjen izmenjavi izkušenj ter evalvaciji.

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 osnovnih in srednjih šol za delo s slepim in slabovidnim učenecem in dijakom
pri jezikoslovnih predmetih ( slovenščina in tuji jeziki)
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 09006

Št. točk: 1

Mateja Mulej; 01 2442 773, 01 2442 777; mateja.mulej@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (v treh delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji slovenščine in tujih jezikov, ki v večinskih šolah poučujejo slepe in slabovidne učence in dijake.
Cilji:

Odpravljanje strahu učiteljev, ki poučujejo slep in slabovidne, seznanjanje in usposabljanje učiteljev z
osnovami tiflopedagopškega pristopa pri načrtovanju pouka slovenščine in tujega jezika, z ustrezno
uporabo pripomočkov, tehnikami in metodami posredovanja učne snovi, priprave prilagojenega
gradiva ter zagotavljanje slepim in slabovidnim enakovredno in aktivno vključevanje v proces pouka.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev slepega in slabovidnega učenca/dijaka v razredu - Marija Jeraša, Aksinja Kermauner
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• Spoznavanje pripomočkov, učbenikov, didaktičnega materiala - Aksinja Kermauner, Tatjana Murn , Meta
Komar, Marija Jeraša, Karmen Pajk
• Delavnice in hospitacije v razredu za posamezen predmet - Aksinja Kermauner, Tatjana Murn, Meta Komar,
Marija Jeraša, Karmen Pajk
• Spoznavanje pripomočkov - Murn T.,Kermauner A., Jeraša, Komar, Pajk
• Psihološke značilnosti slepih in slabovidnih - Andreja Pinterič
• Hospitacije v razredu po posameznih predmetnih področjih - Murn, Kermauner,Jeraša,Komar, Pajk
• Evalvacija po predmetnih področjih - Murn,Kermauner, Jeraša,Komar, Pajk
• Program dela po predmetnih področjih - Murn,Kermauner, Jeraša, Komar, Pajk
Obveznosti:

Aktivna prisotnost in izpolnitev evalvacijskega vprašalnika.

Pogoji:

Učitelji slovenščine in tujih jezikov.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
25.9.2007
25.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.10.2007 - 26.10.2007
1.2.2008 - 18.2.2008

2 D,H
1 D,H
1D
1 P,D
3H
3D
2D

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 22,80 €
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 slepih in slabovidnih učencev v 1. triadi osnovne šole
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 09006

Št. točk: 1

Mateja Mulej; 01 2442 7773, 01 2442 777; mateja.mulej@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (v treh delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji slepih in slabovidnih učencev v 1. triadi osnovne šole.
Cilji:

Seznanitev učiteljev 1. triade v večinskih osnovnih šolah, ki poučujejo slepe in slabovidne učence z
uporabo prilagojenih učbenikov,gradiv pri posameznih predmetih v prvi triadi, načrtovanjem pouka s
slepim in slabovidnim učencem, hospitacije pri pouku, evalavacija in program dela za prihodnje šolsko
leto.

Predavatelji in teme:
• Načrtovanje dela s slepim in slabovidnim učencem v prvi triadi - Damjana Oblak
• Uvod v uporabo učbenikov prilagojenih za slepe in slabovidne - slovenščina, matematika, spoznavanje okolja Damjana Oblak
• Uporaba prilagojenega učbenika za slepe in slabovidne pri matematiki, slovenščini in spoznavanju okolja Damjana Oblak
• Hospitacije pri pouku - Damjana Oblak
• Evalvacija dela - Damjana Oblak
• Program in načrtovanje dela za prihodnje leto - Damjana Oblak
Obveznosti:

Aktivna udeležba in izpolnitev evalvacijskega vprašalnika.

Pogoji:

Učitelji v prvi riadi osnovne šole.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
25.9.2007
25.9.2007

Predvideni čas izpeljave
15.10.2007 - 26.10.2007
1.2.2008 - 18.2.2008

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

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 11,74 €
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

Začetni 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: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 09006

Št. točk: 1

Mateja Mulej; 01 2442 773, 01 2442 777; mateja.mulej@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji, profesorji, defektologi, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ.
Cilji:

Seznanitev z osnovnim teoretičnim znanjem o slepoti in slabovidnosti, z osnovnimi tifopedagoškimi
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pristopi in psihološkimi značilnostmi slepih in slabovidnih, z osnovami orientacije in mobilnosti in
specifikami dela, uporabo prilagojenih tehničnih pripomočkov ter prispevati k večji realizaciji
zagotavljanja izvajanja načel vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami - slepih in
slabovidnih.
Predavatelji in teme:
• Predstavitev dejavnosti Zavoda - Katarina Šimnic
• Opredelitev definicije slepote in slabovidnosti - Mirjana Hafnar
• Psihološke značilnosti slepih in slabovidnih - Andreja Pinterič
• Simulacija slepote in slabovidnosti ( ORI in MOB) - Branka Terpin
• Simulacija slepote in slabovidnosti ( vaje vida, tipa..) - Mirjana Hafnar
• Uporaba drugih tehničnih pripomočkov - Mojca Florjančič
• Sprejem slepega in slabovidnega učenca/dijaka v razred in komunikacija - Tatjana Murn
• Specialno usposabljanje - Urška Lah
• Vsakodnevna opravila slepih in slabovidnih - Damijana Dušak
• Demonstracija in predstavitev specialnih učil, pripomočkov in didaktičnega materiala - Roman Brvar
• Uporaba prilagojene računalniške opreme - Mateja Jenčič

1P
1P
2 P,D
2 P,D
1 P,D
1 P,D
1P
2 P,D
1 P,D
3 P,R
1P

Obveznosti:

Aktivna udeležba, prisotnost na celotnem programu in izpolnitev evalvacijskega vprašalnika.

Pogoji:

Ciljna skupina, ki se srečuje v vzgojno-izobraževalnem procesu s slepim in slabovidnim
učencem/dijakom. Smiselno je, da se kandidati udeležijo nadaljevalnega seminarja za učitelje.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
31.8.2007
10.1.2008

Predvideni čas izpeljave
17.9.2007 - 28.9.2007
4.2.2008 - 18.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 14,69 €
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

AKTIVNA VLOGA MOBILNE SLUŽBE V SODELOVANJU S STROKOVNIMI TIMI ŠOL IN VVZ
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 0,5

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., svetnica
• Vloga članov strokovnega tima na šoli - Ajda Eiselt, prof. defektologije
• Pomen vključevanja zunanjih strokovnih sodelavcev v tim šole - Aleksandra Horvat, prof. defektologije
• Dodatna strokovna pomoč gibalno oviranemu učencu - Ajda Eiselt, prof. defektologije
• Prilagojeni didaktični pripomočki pri matematiki - Andreja Vouk, prof. defektologije,svetovalka
• Prilagojeni didaktični pripomočki pri slovenskem jeziku - Alenka Koželj Šefran, spec. ped., svetovalka
• Odprava arhitektonskih ovir in prilagoditve šolskega prostora - Martina Lenček, viš. delovna terapevtka
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
9.11.2007

Predvideni čas izpeljave
22.11.2007 - 22.11.2007

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

Kraj izvedbe
KAMNIK

Najvišja dovoljena kotizacija: 8,18 €
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

NADOMESTNA KOMUNIKACIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 0,5

ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 10
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Ciljna skupina: Logopedi, učitelji osnovnih in srednjih šol, vzgojitelji.
Cilji:

Usposobiti strokovne delavce za delo z gibalno oviranimi učenci/dijaki brez oralnega govora,
predstavitev novosti, prikaz uporabe programa.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev nadomestne komunikacije v zavodu - Marina Kosmatin, dipl. defektolog - logoped, Staša Grča
Zidar, univ. dipl. soc. pedagoginja
• Oblikovanje osnovnega slovarja v komunikacijski mapi - Staša Grča Zidar, univ. dipl. soc. ped., Marina
Kosmatin, prof. defektolog - logoped
• Psihološki vidiki pri nadomestni komunikaciji - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
• Fizioterapevtski pristop pri pripravi uporabnika za nadomestno komunikacijo - Veronika Slapar, dipl.
fizioterapevtka
• Uporaba različnih stikal kot posebna možnost upravljanja pripomočka za nadomestno komunikacijo - Staša
Rener, viš. delovna terapevtka in fizioterapevtka
• Delov v skupinah s sestavljanjem in predstavitvijo različnih tematskih sklopov, s poudarkom na šolskem delu Staša Grča Zidar, univ. dipl. soc. ped., Marina Kosmatin, prof. defektologije - logopedije
• Igra otroka - uporabnika nadomestne komunikacije - Nataša Zupan, prof. defektologije - SURDO LOGO
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.1.2008

Predvideni čas izpeljave
14.2.2008 - 14.2.2008

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

Kraj izvedbe
KAMNIK

Najvišja dovoljena kotizacija: 19,83 €
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

PRILAGODITVE ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA GIBALNO
OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 1

ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

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 sodelovanja z mobilno službo ZUIM Kamnik.

Predavatelji in teme:
• Gibalna oviranost kot rizični dejavnik osebnostnega razvoja - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
• Vloga šole pri usmerjanju in vključevanju gibalno oviranega učenca/dijaka - Breda Leskovšek, dipl. socialna
delavka, svetovalka
• Glavni vzroki telesne ovire pri otrocih in mladostnikih - klinična slika in obravnava - mag. Dianne Jones, spec.
pediatrije
• Pomen gibanja za kvalitetnejše šolsko delo - spec. nevrofizioterapevtka Cirila Burja, dipl. fizioterapevtka
• Ureditev in prilagoditev delovnega mesta v šoli, pripomočki za delo - Martina Lenček, viš. delovna terapevtka
• Učna pomoč gibalno oviranemu učencu/dijaku - pedagoški vidik - Ksenija Krstovski, učiteljica DP-MVO,
svetovalka
• Navodila za prilagojeno izvajanje programa OŠ za gibalno ovirane učence/dijake - Isabelle Morel Bera, prof.
ped., svetnica
• Hospitacije - Andreja Vouk, prof. defektologije, svetovalka, Marija Juhant, predm. učit. mat. in fiz., mentorica,
Irena Lamovec, prof. telesne vzgoje, svetovalka, Ksenija Krstovski, učit. DPO, svetovalka, Ksenija Jesenik
Lužovec, učiteljica slovenščine, svetovalka, Lidija Kobetič, učit. DP, svetovalka, Saša Markovič, prof. sociologije,
svetnica, Srečo Sitar, učit. zgodovine in zemljepisa, svetovalec
• Delavnice - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetnica, Andreja Vouk, prof. defektologije, svetovalka, Matej
Peljhan, spec. klin. psih., Breda Leskovšek, socialna delavka, svetovalka
• Predstavitev dejavnosti Zavoda - mobilna služba - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetnica
• Prizadetost možganov kot rizični dejavnik šolske uspešnosti - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.9.2007

Predvideni čas izpeljave
8.10.2007 - 9.10.2007

Kraj izvedbe
KAMNIK

Najvišja dovoljena kotizacija: 29,50 €
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
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PRILAGOJENA ŠPORTNA VZGOJA ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE IN DIJAKE
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 0,5

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 - spec. nevrofizioterapevtka Cirila Burja, dipl. fizioterapevtka
2 P,D
• Psihološki vidiki gibalne oviranosti - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
1P
• Prilagojena športna vzgoja gibalno oviranega učenca - Irena Lamovec, prof. telesne vzgoje, svetovalka
1,50 P
• Prilagojena športna vzgoja gibalno oviranega dijaka - Niko Cankar, prof. telesne vzgoje, svetnik
1,50 P
• Hospitacije na osnovni šoli in srednji šoli - Irena Lamovec, prof. telesne vzgoje, svetovalka, Niko Cankar, prof.
2H
telesne vzgoje, svetnik
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
12.10.2007

Predvideni čas izpeljave
25.10.2007 - 25.10.2007

Kraj izvedbe
KAMNIK

Najvišja dovoljena kotizacija: 9,11 €
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 04. Prilagojeno izvajanje programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

PSIHOLOŠKO USPOSABLJANJE SPREMLJEVALCEV, KI DELAJO Z GIBALNO OVIRANIMI OTROKI
IN MLADOSTNIKI
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 1

ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Spremljevalci v 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 - doc. dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Kakšne vrste pomoči potrebuje otrok/mladostnik s posebnimi potrebami - doc. dr. Dušan Rutar, univ. dipl.
psiholog
• Kakšna je vloga spremljevalca, ki pomaga otroku/mladostniku - doc. dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Tesnoba v medsebojnih odnosih in strah pred neuspehom - doc. dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Iluzije, predsodki in napačne predstave o otrocih/mladostnikih s posebnimi potrebami - doc. dr. Dušan Rutar,
univ. dipl. psiholog
• Kakšna je moja predstava o meni, kakšna je predstava drugih o meni, zakaj želim pomagati otroku/mladostniku
s posebnimi potrebami - doc. dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Kakšna osebnost sem, kako razmišljam. Kakšno je moje samozaupanje, kako ga okrepim - doc. dr. Dušan
Rutar, univ. dipl. psiholog
• Življenjska dejstva. Katerih dejstev iz življenja se najbolj spominjam. Kaj mi pomenijo. Kakšnih povratnih
informacij o sebi si želim. Kako se odzivam nanje. Kako se odzivam na "pozitivne", kako na "negativne" - doc. dr.
Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
• Supervizijska delavnica - doc. dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
4.2.2008

Predvideni čas izpeljave
18.2.2008 - 19.2.2008

Kraj izvedbe
KAMNIK

Najvišja dovoljena kotizacija: 16,51 €
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

SUPERVIZIJA SPREMLJEVALCEV
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
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3D
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2D
2D
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Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 1

ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si

Št. ur: 20 (v več delih)

Št. udeležencev: 10

Ciljna skupina: Spremljevalci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.
Cilji:

Povečanje senzibilnosti ali občutljivosti za medsebojne odnose in njihovo dinamiko. Sem sodi tudi
vpogled v naravo lastne osebnosti, mehanizme in vzvode, ki vplivajo na to, v kakšne medsebojne
odnose vstopamo, kako se pri tem vedemo, kakšni so učinki našega delovanja na otroke. Med cilje
spada tudi znanje o psihologiji otrok in mladostnikov, zlasti poznavanja otrokovega čustvenega,
socialnega, intelektualnega in osebnostnega razvoja. Spoznavanja samega sebe s pomočjo
najnovejših psiholoških izkušenj, vodenih razgovorov in skupinskih oblik dela, intervizija in delo na
sebi.

Predavatelji in teme:
• Supervizija spremljevalcev - doc. dr. Dušan Rutar, univ. dipl. psiholog
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.10.2007
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.10.2007 - 2.6.2008
16.10.2007 - 3.6.2008

20 R

Kraj izvedbe
KAMNIK
KAMNIK

Najvišja dovoljena kotizacija: 41,28 €
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

UPORABA PRILAGOJENIH TIPKOVNIC IN RAČUNALNIKA PRI OPISMENJEVANJU GIBALNO
OVIRANEGA UČENCA
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 0,5

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,
svetovalka
• Težave pri opismenjevanju gibalno oviranih učencev z vidika delovnega terapevta - Staša Rener, viš. delovna
terapevtka in fizioterapevtka
• Delovno mesto in položaj učenca za aktivno sodelovanje pri pouku - Staša Rener, viš. delovna terapevtka in
fizioterapevtka
• Uporaba prilagojenih tipkovnic pri začetnem opismenjevanju - Andreja Vouk, prof. defektologije, svetovalka
• Praktična uporaba prilagojenih tipkovnic - Andreja Vouk, prof. defektologije, svetovalka, Staša Rener, viš.
delovna terapevtka in fizioterapevtka
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
4.2.2008

Predvideni čas izpeljave
21.2.2008 - 21.2.2008

2P
2P
1P
1P
2D

Kraj izvedbe
KAMNIK

Najvišja dovoljena kotizacija: 16,37 €
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

VLOGA SPREMLJEVALCA PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANEGA UČENCA/DIJAKA
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 1

ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20
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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., svetnica
1P
• Glavni vzroki telesne ovire pri otrocih in mladostnikih - klinična slika in obravnava - mag. Dianne Jones, spec.
1P
pediatrije
• Gibanje otrok z gibalno oviranostjo in naša pomoč pri zagotavljanju najučinkovitejšega gibanja - Cirila Burja,
1P
spec. nevrofizioterapevtka, dipl. fizioterapevtka
• Psihološki vidiki asistence otroku/mladostniku z gibalno oviranostjo - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
2P
• Pomoč pri negovanju otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami - Irena Keršič Ramšak, dipl. med. sestra
1D
• Hranjenje otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami - Marina Kosmatin, dipl. defektolog - logoped, Staša
2D
Rener, viš. delovna terapevtka in fizioterapevtka
• 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 Logar, dipl. fizioterapevtka
2D
• Predstavitev prilagojene računalniške opreme - Staša Rener, viš. delovna terapevtka in fizioterapevtka
1P
• Vloga šole in spremljevalca pri delu z gibalno oviranim učencem/dijakom in družino - Breda Leskovšek, dipl.
1P
socialna delavka, svetovalka
• Delavnice - Isabelle Morel Bera, prof. ped., svetnica, Matej Peljhan, spec. klin. psih.
1,50 D
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.12.2007

Predvideni čas izpeljave
14.1.2008 - 15.1.2008

Kraj izvedbe
KAMNIK

Najvišja dovoljena kotizacija: 16,84 €
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

VLOGA SPREMLJEVALCA PRI VKLJUČITVI GIBALNO OVIRANEGA OTROKA V VVZ
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 1

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., svetnica
• Glavni vzroki telesne ovire pri otrocih in mladostnikih - klinična slika in obravnava - mag. Dianne Jones, spec.
pediatrije
• Gibanje otrok z gibalno oviranostjo in naša pomoč pri zagotavljanju najučinkovitejšega gibanja - Cirila Burja,
spec. nevrofizioterapevtka, dipl. fizioterapevtka
• Psihološki vidiki asistence otroku z gibalno oviranostjo - Matej Peljhan, spec. klin. psih.
• Pomoč pri negovanju otrok s posebnimi potrebami - Irena Keršič Ramšak, dipl. med. sestra
• Hranjenje otrok s posebnimi potrebami - Marina Kosmatin, dipl. defektolog - logoped, Staša Rener, viš. delovna
terapevtka in fizioterapevtka
• Program v vrtcu za gibalno ovirane otroke in zagotavljanje pogojev za njihovo izvajanje - Terezija Hleb, univ.
dipl. soc. ped, svetnica
• Fizioterapevt v vrtcu - Tatjana Kramžar, viš. fizioterapevtka
• Starši in gibalno oviran otrok - Stanka Gruden, mobilni spec. ped., svetnica
• Sodelovanje vseh, ki so vključeni v izvajanje programa - individualiziran program - Terezija Hleb, univ. dipl. soc.
ped, svetnica
• Hospitacije v razvojnem oddelku in redni skupini vrtca - Marija Volk, spec. ped., svetovalka, Terezija Hleb, univ.
dipl. soc. ped., svetnica, Angelca Strel, nevrofizioterapevtka
• Pomen pravilnega položaja za izvajanje aktivnosti - Martina Lenček, viš. delovna terapevtka
• Dvigovanje otrok in varovanje samega sebe - Katja Logar, dipl. fizioterapevtka
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
21.12.2007

Predvideni čas izpeljave
21.1.2008 - 22.1.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 22,94 €
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Kraj izvedbe
KAMNIK

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

PSD – Posodobitveni programi

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

VLOGA SVETOVALNEGA DELAVCA V PROCESU INTEGRACIJE GIBALNO OVIRANEGA UČENCA
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 0,5

ISABELLE MOREL BERA; 01/8317-444, 01/8317-666; zuim@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

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 delo, koordiniranje sodelovanja, oblikovanje individualiziranega programa) - Matej Peljhan, spec. klin.
psih.
• Zakonske osnove, ki urejajo področje posebnih potreb (pravice s področja izobraževanja, zdravstvenega in
socialnega varstva, postopek usmerjanja) - Breda Leskovšek, dipl. socialna delavka, svetovalka
• Telesna okvara ali motnja kot dejavnik, ki vpliva na celostni razvoj otroka ali mladostnika - Matej Peljhan, spec.
klin. psih.
• Integracija - priložnost in tveganje - Breda Leskovšek, dipl. socialna delavka, svetovalka, Matej Peljhan, spec.
klin. psih.
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.3.2008

Predvideni čas izpeljave
24.3.2008 - 24.3.2008

2P
2P
2P
2D

Kraj izvedbe
KAMNIK

Najvišja dovoljena kotizacija: 8,75 €
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

VZGOJA GIBALNO OVIRANIH OTROK IN MLADOSTNIKOV
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK, NOVI TRG 43A, 1241 Kamnik
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 09007

Št. točk: 0,5

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, učitelji osnovne in srednje šole.
Cilji:

Pridobivanje osnovnih znanj o posebnostih gibalno oviranih otrok, o njihovem osebnostnem razvoju in
funkcioniranju družine.

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, svetovalka
3 P,D
• Psihološke posledice gibalne oviranosti s priporočili za obravnavo - mag. Simona Rogič Ožek, prof. soc. ped., 3 P,D
svetovalka
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
22.1.2008

Predvideni čas izpeljave
7.2.2008 - 7.2.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 6,83 €

294

Kraj izvedbe
KAMNIK

PSD – Posodobitveni programi

05. Vzgojni programi v zavodih
PSD / 07. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / 05. Vzgojni programi v zavodih

OPISMENJEVANJE V BRAJEVI PISAVI ZA UČITELJE SLEPIH UČENCEV IN DIJAKOV
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 09006

Št. točk: 1

Mateja Mulej; 01 2442 773, 01 2442 777; mateja.mulej@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Učitelji slepih učencev in dijakov, izvajalci dodatne strokovne pomoči.
Cilji:

Spoznavanje značilnosti pisne komunikacije s slepim učencem in dijakom, seznanitev z metodami
opismenjevanja in tehničnimi pripomočki za branje in pisanje slepih, spoznavanje sistema brajevega
zapisa, procesov zapisovanja v brajevi pisavi in priprave učnih gradiv v brajevi pisavi ter specifika
brajeve notacije na različnih predmetnih področjih.

Predavatelji in teme:
• Seznanitev z zakonitostmi celostnega procesa opismenjevanja slepih učencev/dijakov - Tatjana Murn
• Komunikacija s slepim učencem/dijakom, metodika opismenjevanja slepih - Tatjana Murn
• Predstavitev brajeve notacije kot osnovne komunikacijske tehnike pisanja slepih - Tatjana Murn
• Brajev zapis, brajeva abeceda - Tatjana Murn
• Tehnika branja brajeve pisave - Tatjana Murn
• Seznanitev s tehničnimi pripomočki za pisanje in branje slepih, preizkus uporabe - Tatjana Murn
• Priprava učnih gradiv v brajevi pisavi - Tatjana Murn
• Specifika brajeve notacije na različnih predmetnih področjih - Tatjana Murn
Obveznosti:

Aktivna udeležba in izpolnitev evalvacijskega vprašalnika.

Pogoji:

Ciljna skupina, ki se srečuje ali se bo srečevala s poučevanjem slepih učencev in dijakov.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.9.2007

Predvideni čas izpeljave
8.10.2007 - 19.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,46 €

295

Kraj izvedbe
Ljubljana

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

PSD – Posodobitveni programi

08. Glasbeno šolstvo
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09. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo
PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 09. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo

SEMINAR ZA UČITELJE KLAVIRJA
Glasbeni atelje Tartini, Smoletova 16, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 13001

Št. točk: 1,5

Vildana Repše; 01/436 82 47, fax.: 01/436 82 46; 031/739 294; glasbeni.atelje.tartini@siol.net

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji klavirja.
Cilji:

Namen usposabljanja je predstaviti učiteljem klavirja primer dobre prakse in jih izzvati, da o svojih
dilemah v praksi postavljajo vprašanja in diskutirajo - še posebej o problemih, ki čakajo tudi nas, če
bomo zvesto sledili tokovom prilagajanja Evropi. Cilj usposabljanja je spoznavanje dobre prakse in
predlogov ter rešitev za praktično uvajanje sodobnih metod poučevanja klavirja, kakršne poznajo in
uspešno izvajajo na najuglednejših glasbenih šolah v svetu po vzoru Centralne glasbene šole pri
Državnem konservatoriju P. I. Čajkovski v Moskvi.

Predavatelji in teme:
• Klasificiranje postopkov in pogojev učenja in faze v pridobivanju izvajalskih spretnosti - Valerij Piasetski
• Ustvarjalni razvoj posameznika in hitrost učenja - Valerij Piasetski
• Poučevanje mlajših otrok in kriteriji za izbiranje učnega gradiva - Valerij Piasetski
• Cilji in objektivno doseganje predpisanih standardov znanja - Valerij Piasetski
• Opredelitev vloge, pomena in nalog učitelja mentorja in reševanje problemov učitelja začetnika - Valerij
Piasetski
Obveznosti:

Seminarska naloga, nastop.

Pogoji:

Učitelj klavirja.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
3.10.2007

Predvideni čas izpeljave
16.11.2007 - 18.11.2007

5P
5N
7P
3D
4V

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 70,03 €
PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 09. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo

Instrumentiranje in prirejanje za različne komorne zasedbe
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 43
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0,5

izr. prof. dr. Maksimiljan Feguš; 02 2293783; maksimiljan.fegus@uni-mb.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji glasbe.
Cilji:

Seznaniti profesorje glasbe z možnostmi sodobnega instrumentiranja in prirejanja za različne zasedbe
z uporabo sodobne računalniške tehnike ter prenašanje le-te v lastno pedagoško prakso.

Predavatelji in teme:
• Teoretični del: Predavanja o instrumentaciji in prirejanju - Maksimiljan Feguš
• Praktični del: Instrumentiranje in prirejanje krajših glasbenih del - Maksimiljan Feguš
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
26.10.2007

Predvideni čas izpeljave
16.11.2007 - 30.11.2007

4P
4V

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 22,24 €
PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 09. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo

Nove metode pri poučevanju klarineta
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 44
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

doc. dr. Slavko Kovačič; 02 2293783; cpi.pfmb@uni-mb.si
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Št. ur: 20 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji klarineta z novimi metodami dela, številnimi tehnikami in praksami igranja na klarinet ter
prenašanje le-teh v lastno pedagoško in glasbeno prakso.
Cilji:

Seznaniti profesorje klarineta z novimi metodami dela, s številnimi tehnikami in praksami igranja na
klarinet ter prenašanje le-teh v lastno pedagoško glasbeno prakso.

Predavatelji in teme:
• Praktični del-1 - Slavko Kovačič
• Praktični del-2 - Slavko Kovačič
• Praktični del-3 - Slavko Kovačič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.10.2007

4D
8D
8D
Predvideni čas izpeljave
18.1.2008 - 21.1.2008

Kraj izvedbe
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 52,84 €
PSD / 08. Glasbeno šolstvo / 09. Drugi programi usposabljanja za glasbeno šolstvo

Sodobna slovenska glasba za kitaro
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Št. programa: 45
Koordinator:

Št. izvajalca: 01002

Št. točk: 0,5

izr. prof. spec. Žarko Ignjatović; 02 2293783; zarko.ignjatovic@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji, učitelji kitare na glasbeni šoli in srednji glasbeni šoli.
Cilji:

Seznaniti učitelje s sodobno slovensko glasbo za kitaro (za sologlasbilo in komorne skupine s kitaro)
ter prenašanje teh izkušenj v lastno pedagoško in glasbeno prakso.

Predavatelji in teme:
• Teoretični del, predavanja o skladateljih in skladbah - Žarko Ignjatovič
• Praktični del, delo z udeleženci v obliki mojstrskega tečaja - Žarko Ignjatovič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
4.4.2008

Predvideni čas izpeljave
14.5.2008 - 17.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 22,24 €
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Kraj izvedbe
Maribor

4P
4V
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09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih
Slovencev, zdomcev in medkulturno
sodelovanje
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01. Medkulturno sodelovanje
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 01. Medkulturno sodelovanje

LIKOVNA UMETNOST IN IDENTITETA - LIKOVNO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI PROCES Z
UPOŠTEVANJEM KULTURNE IN ETNIČNE RAZLIČNOSTI UČENCEV
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1

Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez; 01/5892-229, 5892-278; fax: 01/5347-997;
beatriz.tomsic@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Profesorji likovne pedagogike oz. učitelji likovne vzgoje na razredni in predmetni stopnji OŠ, profesorji
likovne umetnosti in likovnega snovanja v srednješolskih in gimnazijskih programih.
Cilji:

V seminarju bomo predstavili sodobno pojmovanje multikulturnosti v kontekstu likovne vzgoje in
izobraževanja. Predstavili bomo smernice pri načrtovanju in individualizacije pouka likovne vzgoje oz.
likovnega snovanja s poudarkom na upoštevanje etnične oz. kulturne različnosti učencev oz. dijakov.
Predstavili bomo tudi pregled različnih pojmovanj prostora v različnih panogah likovne umetnosti.

Predavatelji in teme:
• RAZVOJ POJMOVANJA MEDKULTURALNOSTI V KONTEKSTU LIKOVNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA dr. Beatriz Tomšič Čerkez
• INDIVIDUALIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA LIKOVNE VZGOJE IN
MULTIKULTURALNOST - dr. Tonka Tacol
• NAČRTOVANJE LIKOVNIH DEJAVNOSTI S POUDARKOM NA RAZLIČNOSTI: RAZNOLIKOST STATUSA
PODOBE V EVROPSKI KULTURI - izr.prof. Črtomir Frelih
• VREDNOTENJE VIZUALNIH SPOROČIL V KONTEKSTU MULIKULTURALNOSTI - red.prof. Bojan Kovačič
Obveznosti:

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

Izdelava seminarske naloge po dogovoru s predavatelji.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.3.2008

Predvideni čas izpeljave
1.4.2008 - 30.4.2008

Kraj izvedbe
PeF Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 13,00 €
Opombe:

Udeleženci naj s seboj prinesejo osnovne risarske in slikarske potrebščine, ostali posebni material
bodo priskrbeli organizatorji.

PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 01. Medkulturno sodelovanje

UNESCO šole Slovenije v Mednarodnem desetletju kulture miru VII.
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 95
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Alenka Aškerc Mikeln; 041 525 663; alenka.askerc.mikeln@gmail.com

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 70

Ciljna skupina: Šolski UNESCO koordinatorji.
Cilji:

Udeležence usposobiti za izvajanje aktualiziranih UNESCO nalog za obdobje do 2009.

Predavatelji in teme:
• Destletje izobraževanja za trajnostni razvoj - Alenka Malej , Valentina Turk , Vesna Flander Putrle , Tihomir
Makovec
• Vodenje projektov - Justina Erčulj
• Uveljavljanje novega vodenja UNESCO mreže - Alenka Aškerc Mikeln
Obveznosti:

Izdelava dvoletnega akcijskega plana UNESCO nalog.

Pogoji:

Po en udeleženec iz UNESCO šole, ki je pooblaščen za izvajanje nalog šolskega koordinatorja.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
4.9.2007

Predvideni čas izpeljave
4.10.2007 - 6.10.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 7,13 €
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Piran

8 D,TD
8D
8D
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Opombe:

Pregled navodil za delo šolskih koordinatorjev, Priročnika za koordinatorje, Poročila ekspertne
skupine: Učenje -skriti zaklad, knjige Skrb za zemljo - Strategija za življenje po načelu trajnosti,
Approaching Europe-12 fazni model vodenja projektov.

PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 01. Medkulturno sodelovanje

Živeti skupaj v multikulturni družbi
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 96
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

KATICA PEVEC SEMEC; T: 04 280 2917 F:04 280 2929; katica.pevec@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Pedagoški delavci iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, šolski svetovalni delavci.
Cilji:

- Pomoč izvajalcem pri zavedanju pomena interkulturnosti, - doživeti multisenzorično motivacijo kot
sredstvo za spodbujanje boljšega razumevanja sebe in drugih, - spoznati didaktično metodične
pristope s poudarkom na prikazu konkretnih tehnik za delo z otroki/učenci in dijaki, - podpreti primere
dobre prakse ter spodbuditi možnosti uporabe v praksi.

Predavatelji in teme:
• Kaj je kultura? - Katica Pevec Semec
• Mož s kovčkom - Katica Pevec Semec
• Gremo na potovanje - Mojca Leben
• Ideje za delo v praksi - Katica Pevec Semec
• Živeti skupaj - Katica Pevec Semec

4D
4D
4D
8D
4D

Obveznosti:

Udeležba na seminarju.

Pogoji:

Ni posebnih pogojev. Žaželjena je heterogena seminarska sestava.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
20.9.2007

Predvideni čas izpeljave
17.4.2008 - 19.4.2008

Kraj izvedbe
Debeli rtič

Najvišja dovoljena kotizacija: 16,49 €
Opombe:

Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem, ki so motivirani za razvijanje učnega okolja, s
poudarkom na interkulturnem dialogu. Je priporočljiv za širšo uporabo. Vključuje splošne kompetence
s poudarkom na komunikacijskih in socializacijski veščinah in spretnosti.
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02. Šolstvo narodnih skupnosti
PSD / 09. Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev, zdomcev in medkulturno sodelovanje / 02. Šolstvo narodnih skupnosti

42. poletni seminar v Republiki Italiji
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 97
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2,5

Lilia Peterzol; 05-6100614; lilia.peterzol@zrss.si

Št. ur: 48 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Učitelji šol z italijanskim učnim jezikom.
Cilji:

Spoznavanje določene regije R Italije (Liguria): zgodovina, umetnost, kulturna, posodabljanje jezikovne
kompetence.

Predavatelji in teme:
• Liguria, zemlja, ki jo je treba ljubiti ali zemlja pri morju - profesorji univerz iz Genove
• Garlenda: Fiat 500, 50-letna zgodovina tega avtomobila: od majhnega avtomobila do svetovnaga kulta predavatelj Univerze iz Genove
• Palača DORIA (morski muzej) - vodeni obisk - predavatelj Univerze iz Genove
• Palača ROSSO (pinakoteka) - vodeni obisk - predavatelj Univerze iz Genove
• Srednjeveška umetnost, Opatija pri Cervari/Červarju - predavatelj Univerze iz Genove
• Značilna živilska industrija za deželo Ligurio - specijalist prehrambene industrije
• Umetnostni spomeniki v Genovi - profesor vmetnostne zgodovine
• S. Fruttuoso - obisk mesta - profesorji univerz iz Genove
• Varstvo okolja in italijanska zakonodaja - profesorji univerz iz Genove
• vodeni obisk ekološkega parka "Cinque (5) terre" - profesorji univerz iz Genove
• Arheološki kraji v Liguriji: Luni - starorimska kolonija - profesorji italijanskih univerz
Obveznosti:

Seminarska naloga.

Pogoji:

Učitelji zaposleni na šolah z italijanskim učnim jezikom.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
14.6.2008

Predvideni čas izpeljave
5.7.2008 - 11.7.2008

3P
8 P,TD
4 TD
4 TD
3P
4H
6 TD
4 TD
2P
4 TD
6 P,TD

Kraj izvedbe
Genova

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Stroški seminarja pokrije v celoti R Italija.

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

45. SEMINAR ITALIJANSKEGA JEZIKA IN KULTURE
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 98
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

Lilia Peterzol; 05-6100614; lilia.peterzol@zrss.si

Št. ur: 32 (strnjeno)

Št. udeležencev: 90

Ciljna skupina: Učitelji šol z italijanskim učnim jezikom.
Cilji:

Glavni cilj je ohraniti, razvijati in posodabljati kompetence italijanskega jezika in kulture.

Predavatelji in teme:
• Morje in italijanska kultura nekoč in danes - profesorji italijanskih univerz
• Morje v italijanski književnosti - profesorji italijanskih univerz
• Kulturni sprehodi med zgodovino, umetnostjo in znanostjo - profesorji italijanskih univerz
• Prispevki mornarskih republik (Benetke, Genova, Pisa in Amalfi) v italijanskem kulturnem življenju - profesorji
italijanskih univerz
• Morska arheologija in italijanska kultura - profesorji italijanskih univerz
• Jezik znanosti - profesorji italijanskih univerz
• Pomembnost jezika pri popularizaciji znanosti - profesorji italijanskih univerz
• Jezik in didaktika naravoslovnih ved - profesorji italijanskih univerz
• Branje naravoslovnih ved danes, promocija in branje naravoslovja pri mladih - profesorji italijanskih univerz
• Delavnice, povezave z obravnavanimi temami - profesorji italijanskih univerz
• Delavnica: Prispevek multimedijske podpore pri didaktiki naravoslovnih predmetov - profesorji italijanskih
univerz redni profesor

302

4P
2P
4P
4P
2P
2P
2P
2R
2R
4D
4D

PSD – Posodobitveni programi

Obveznosti:

Aktivna udeležba in priprava seminarske naloge.

Pogoji:

Seminar je namenjem učiteljem italijanskih šol, odprt jet udi učiteljem slovenskih šol, ki obvladajo
italijanskega jezika.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
28.9.2007

Predvideni čas izpeljave
29.10.2007 - 3.11.2007

Kraj izvedbe
Izola, Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

R Italija pokriva vse stroške programa.

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

Od jezikovne interference do jezikovne kompetence (Interferenza linguistica, interlingua,
competenza linguistica)
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 99
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

dr. Sergio Crasnich; 05-6100613; 05-6100619; sergio.crsnich@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol z italijanskim učnim jezikom. Docenti delle scuole elementari e medie
con lingua d'insegnamento italiana.
Cilji:

Seznanjati učitelje šol z italijanskim učnim jezikom o najbolj sodobnih rezultatih o tako imenovanem
konceptu interlanguage ter o njenih posledicah za poučevanje in učenje jezika. Ai partecipanti
verranno presentate le piu recenti ricerche riguardanti il fenomeno dell'interlingua, con una particolare
attenzione nei confronti delle sue conseguenze sulla pratica dell'insegnamento della lingua.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev in uvod - dr. R. Della Puppa
• Delavnica - dr. R. Della Puppa
• Predstavitev dela v delavnicah, diskusija, zaključki - dr. R. della Puppa

2P
4D
2D

Obveznosti:

Seminarska naloga. Lavoro seminariale finale.

Pogoji:

Udeleženci morajo izpolniti pogoje za poućevanje v šolah z italijanskim učnim jezikom. I partecipanti
devono adempiere a tutte le condizioni richieste per l'insegnamento nelle scuole italiane.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
28.8.2008 - 28.8.2008

Kraj izvedbe
Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 10,76 €
Opombe:

Strokovna literatura bo predstavljena v okviru seminarja. La bibliografia verra fornita durante i lavori
seminariali.

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: 100
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2

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/ce dvojezičnih vrtcev, učitelji/ce razrednega pouka dvojezičnih osnovnih šol, osnovnošolski/e
in srednješolski/e učitelji/ce madžarščine.
Cilji:

Tradicionalni poletni seminar je namenjen spoznavanju didaktičnih sprememb v madžarskem šolstvu,
spoznavanju nove učne tehnologije in poglabljanju poznavanja madžarske kulture.

Predavatelji in teme:
• Novi koncepti poučevanja madžarščine - dr. Ágnes Szabó Antalné
• Koncepti in strategije razvijanja kompetenc - dr. Ágnes Szabó Antalné, dr. Judit Rácz, naknadno
• IKT pri pouku materinščine - naknadno
• Prehod iz vrtca v šolo - naknadno
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• Dramska pedagogika - Katalin Gabnai
• Preverjanje znanja in izkušnje PISE - dr. Zsuzsanna Horváth
• Učenje učenja in razvijanje kritičnega mišljenja - naknadno, dr. Beatrix Tóth, naknadno
Obveznosti:

5D
3P
4D

Aktivna udeležba.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
25.6.2008 - 31.8.2008

Kraj izvedbe
Budimpešta

Najvišja dovoljena kotizacija: 0,00 €
Opombe:

Program poteka v madžarskem jeziku in je v celoti financiran s sredstvi iz R Madžarske.

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

Z igro do bolj učinkovitega poučevanja in učenja (Didattica ludica ed efficacia dell'apprendimento)
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 101
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

dr. Sergio Crasnich; 05/ 6100613; 05/6100619; sergio.crasnich@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji osnovnih in srednjih šol z italijanskim učnim jezikom. Docenti delle scuole elementari e medie
con lingua d'insegnamento italiana.
Cilji:

Seznanjati učitelje šol z italijanskim učnim jezikom o možnosti uporabe najbolj sodobnih didaktičnih
metod in tehnik tako imenovane didattica ludica. I partecipanti scopriranno le potenzialita offerte dalla
cosiddetta didattica ludica e verranno messi nelle condizioni di poter predisporre attivita di classe
basate anche sul suo impiego.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev in uvod - dr. Fabio Caon
• Delavnica 1 - dr. Fabio Caon, dr. Sergio Crasnich
• Delavnica 2 - dr. Fabio Caon, dr. Sergio Crasnich
• Delavnica 3 - dr. Fabio Caon, dr. Sergio Crasnich
• Predstavitev dela v delavnicah, diskusija, zaključki - dr. Fabio Caon

4P
4D
4D
4D
8D

Obveznosti:

Seminarska naloga. Lavoro seminariale finale.

Pogoji:

Udeleženci morajo izpolniti pogoje za poučevanje v šolah z italijanskim učnim jezikom. I partecipanti
devono adempiere a tutte le condizioni richieste per l'insegnamento nelle scuole italiane.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
25.8.2008 - 27.8.2008

Kraj izvedbe
Koper

Najvišja dovoljena kotizacija: 28,52 €
Opombe:

Strokovna literatura bo predstavljena v okviru seminarja. La bibliografia verra fornita durante i lavori
seminariali.
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PSD – Posodobitveni programi

01. Vzgojno delo v dijaških domovih
PSD / 10. Dijaški domovi / 01. Vzgojno delo v dijaških domovih

Alternativni vzgojni ukrepi - teorija in praksa
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 102
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Olga Dečman Dobrnjič; 041-335-434; 01/23 63 150; olga.decman@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Pedagoški in svetovalni delavci dijaških domov in šol.
Cilji:

- Udeleženci bodo spoznali zadovoljevanje človekovih potreb po Glasserjevi teoriji izbire, - udeležence
bodo po principih restitucije oblikovali pravila bivanja v vzgojno-izobraževalni ustanovi, - udeleženci se
bodo seznanili z učinkovitim postavljanjem meja dijakom, ki kršijo pravila bivanja v dijaškem domu,
ozavestili bodo razliko med kaznijo in naravno logično posledico, - spoznali bodo pedagoški dogovor,
spoznali bodo osnovne elemente portfolija: referenčni okvir portfolija, portfolijo kot možen in uporaben
pristop sistematične spremljave vedenja dijakov.

Predavatelji in teme:
• Teorija izbire - Olga Dečman Dobrnjič
• Restitucija - mag. Cvetka Bizjak, Olga Dečman Dobrnjič
• Portfolio - spremljava vedenja dijakov, ki so v postopku alternativnega vzgojnega ukrepa - Jasna Škarič
• Alternativni vzgojni ukrepi - primeri iz prakse - Lidija Vranešič Florjanc
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.3.2008

Predvideni čas izpeljave
5.4.2008 - 7.4.2008

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

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 35,03 €
PSD / 10. Dijaški domovi / 01. Vzgojno delo v dijaških domovih

Seminar za strokovne delavce domov v zamejstvu
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 103
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Olga Dečman Dobrnjič; 041-335-434; 01/23 63 150; olga.decma@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Pedagoški delavci zamejskih dijaških domov.
Cilji:

Seznaniti udeležence s paradigmami institucionalne vzgoje, predstaviti pomen in namen
inštitucionalne vzgoje z vidika različnih teoretikov, seznaniti udeležence s portfolijem in jih navdušiti za
uporabo portfolija pri vzgojnem delu s ciljem, omogočiti uvid otroku v lasten napredek pri razvoju in
učenju; ponuditi konkretna dokazila o napredku otroka pri sodelovanje s starši; omogočiti vzgojitelju
ogledalo vzgojitelju o njegovem delu otrokom/otroki.

Predavatelji in teme:
• Institucionalna vzgoja - mag. Roman VOdeb
• Uporaba portfolia pri vzgojnem delu - Urška Stritar
• Spoznavanje kulturnih značilnosti Slovenije - Olga Dečman Dobrnjič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.7.2008

Predvideni čas izpeljave
25.8.2008 - 28.8.2008

8 P,D
8 P,D
8D
Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 35,64 €
PSD / 10. Dijaški domovi / 01. Vzgojno delo v dijaških domovih

Socialno andragoški model vzgoje in prevzgoje
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 104
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Olga Dečman Dobrnjič; 041-335-434; 01/23 63 150; olga.decman@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30
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Ciljna skupina: Pedagoški in svetovalni delavci šol in dijaških domov.
Cilji:

- Seznanitev udeležencev s socialno andragoško metodo urejanja ljudi v stiski, - urejanje mladih po
socialno andragoški metodi, - pomen družine, očeta, matere pri vzgoji (v prizmi socialno- andragoške
metode), - delo z mladimi (ki niso končali šolanja) po modificirani socialno andragoški metodi v
posebni skupnosti (t. i. kadetnici), - ponuditi pedagoškim in svetovalnim delavcem novo možnost
pomoči otrokom in staršem, - preventivno vzgojno delovanje pedagoških delavcev.

Predavatelji in teme:
• Socialno andragoški model vzgoje in prevzgoje - dr. Janez Rugelj
• Delo z mladimi, ki niso končali šolanja po modificirani socialno andragoški metodi - dr. Andrej Perko
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.10.2007

Predvideni čas izpeljave
25.10.2007 - 5.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 48,92 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

12 P,D
12 P,D

PSD – Posodobitveni programi

11. Višje strokovno izobraževanje
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01. Programi usposabljanja za višje strokovno izobraževanje
PSD / 11. Višje strokovno izobraževanje / 01. Programi usposabljanja za višje strokovno izobraževanje

Brezalkoholne in alkoholne pijače - novosti
Biotehniški izobraževalni center Ljublljana, Višja strokovna šola, Ižanska c. 10, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 07001

Št. točk: 1

Milena Suwa Stanojević; 01 28 07 625, 01 28 07 606; milena.suwa-stanojevic@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Predavatelji, inštruktorji in laboranti višjih strokovnih šol strokovnih predmetov in organizatorji
praktičnega izobraževanja, mentorji v podjetjih.
Cilji:

V okviru strokovnih predmetov na višjih strokovnih šolah programa živilstvo in prehrana ter gostinstvo
in turizem višješolski predavatelji, inštruktorji in laboranti posredujejo znanja na temo brezalkoholnih in
alkoholnih pijač. S PSD programom BREZALKOHOLNE IN ALKOHOLNE PIJAČE želimo slušateljem
posredovati novosti s področja zakonodaje. Z novostmi se soočajo tudi organizatorji praktičnega
izobraževanja in mentorji v podjetjih.

Predavatelji in teme:
• Brezalkoholne in alkoholne pijače - novosti - Milena Suwa Stanojević, Milena Suwa Stanojević, Vanja
Banko, Milena Suwa Stanojević, tehnolog v podjetju
Obveznosti:

16 P,ED,TD

Projektna naloga.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.10.2007
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.10.2007 - 1.4.2008
15.10.2007 - 1.4.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,24 €
PSD / 11. Višje strokovno izobraževanje / 01. Programi usposabljanja za višje strokovno izobraževanje

Angleščina za računovodje
INTER-ES d.o.o., Višja strokovna šola, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 070002

Št. točk: 1

Marija Stanič; 01/2000230, 01/ 2000231; marija@inter-es.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Predavatelji in inštruktorji v višjih strokovnih šolah za predmet STJ - angleščina.
Cilji:

Udeleženci se usposobijo za uporabo strokovne terminologije iz mednarodnih standardov
računovodskega poročanja pri branju in interpretaciji računovodskih poročil ter uporabo IKT v
izobraževalnem procesu.

Predavatelji in teme:
• Strokovna terminologija mednarodnih standardov računovodskega poročanja - Cvetka Peršak, Henrika Škrlj 2 D,R
• e - seminar "Bilanca stanja v angleščini" - Henrika Škrlj, Tadej Stanič
2S
• Priprava študijskega primera interpretacije bilance stanja v angleščini - Henrika Škrlj
2D
• e - seminar "poslovni izid v angleščini" - Henrika Škrlj
2S
• e - seminar "izkaz denarnih tokov v angleščini" - Henrika Škrlj
2S
• Minimalni standardi znanj s področja uporabe strokovne terminologije na področju računovodskega poročanja - 3 D
Henrika Škrlj
• On-line testi za samopreverjanje doseganja minimalnih standardov znanj - Henrika Škrlj, Tadej Stanič
3 D,V
Obveznosti:

Izdelava predloga minimalnih standardov znanj s področja računovodskega poročanja in on-line testov
za samopreverjanje.

Pogoji:

Zaželjena je osnovna računalniška pismenost.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
30.10.2007
30.11.2007

Predvideni čas izpeljave
10.11.2007 - 17.11.2007
8.12.2007 - 15.12.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 37,76 €
PSD / 11. Višje strokovno izobraževanje / 01. Programi usposabljanja za višje strokovno izobraževanje
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Kraj izvedbe
Ljubljana, Cesta na Brdo 85
Ljubljana, Cesta na Brdo 85

PSD – Posodobitveni programi

Metodologija priprave elektronskega učbenika in standardiziranih testov znanja
Šola za strojništvo Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 06011

Št. točk: 0,5

Roman Drole; 041 551 876; roman.drole@ric.si

Št. ur: 12 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Predavatelji na višjih šolah.
Cilji:

Pripraviti izpitni katalog v taki obliki, da omogoča zapis učnih ciljev v obliki podatkovne baze. Tako
napisan katalog omogoča pisanje skripte (elektronskega učbenika) in sestavo nalog, ki jasno
opredeljujejo učne cilje, ki jih naloga preverja. S takim pristopom lahko doseženo, da standardiziramo
pripravo testov s katerimi preverjamo znanje kandidatov. Samo enakovredni testi omogočajo
objektivno ocenjevanje in tudi dopuščajo medletne analize in primerjave.

Predavatelji in teme:
• Elektronski učbenik, predavanje: mag. Roman Drole - mag. Roman Drole
• Vaje, mag. Roman Drole - mag. Roman Drole
• Priprava nalog in testov, predavanje: mag. Roman Drole - mag. Roman Drole
• Vaje, mag. Roman Drole - Roman Drole
Pogoji:

3P
3V
3P
3D

Vsak udeleženec seminarja mora imeti računalnik z programom za urejanje podatkovnih baz
ACCESS, urejevalnikom besedil WORD in ADOBE ACROBAT. Potreben je tudi projektor za
predstavitev.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
3.3.2008 - 10.3.2008

Kraj izvedbe
Škofja Loka

Najvišja dovoljena kotizacija: 33,82 €
PSD / 11. Višje strokovno izobraževanje / 01. Programi usposabljanja za višje strokovno izobraževanje

Usposabljanje za poučevanje programa Proengineer
Šola za strojništvo Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 06011

Št. točk: 0,5

Brane Tolar; 031 891 835; brane.tolar@iskraemeco.si

Št. ur: 12 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Inštruktorji na vajah pri predmetih SKO, IPO in TEH.
Cilji:

Udeležencem izobraževanja predstaviti metodologijo in vsebino usposabljanja za delo s programom
Proengineer, katerega cilj je samostojno delo s programom na področju konstruiranja in izdelave
tehnične dokumentacije ter CNC programiranja.

Predavatelji in teme:
• Splošna predstavitev programa in novosti zadnje verzije programa - mag. Brane Tolar
• Modeliranje, sestavi in izdelava tehnične dokumentacije v Proengineerju. Poudarek bo na konstrukciji orodja in
izdelavi ustrezne tehnične dokumentacije za dele orodja - mag. Brane Tolar
• CNC programiranje v Proengineer-ju: predstavitev postopka izdelave CNC programa - mag. Brane Tolar
• CNC programiranje v Proengineer-ju; kreiranje programa za učni primer: kreiranje izdelovalnega sestava,
kreiranje orodij, kreiranje ene ali več sequenc obdelave in postprocesiranje datoteke z zapisom poti orodij - mag.
Brane Tolar
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

1P
5V
1P
5V

Ustrezno opremljena učilnica (zadostno število računalnikov z nameščenim programom Proengineer).
Učilnica naj bo opremljena tudi s projektorjem.
Rok prijave
28.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 8.3.2008

Kraj izvedbe
Škofja Loka

Najvišja dovoljena kotizacija: 29,26 €
PSD / 11. Višje strokovno izobraževanje / 01. Programi usposabljanja za višje strokovno izobraževanje

Novosti na področju zakonodaje
Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, Koroška c. 11, 2380 Slovenj Gradec
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Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 06012

Št. točk: 1,5

Dora Najrajter, univ.dipl. pravnica.; 02 8839260; Dora. Najrajter@sc.sg.net

Št. ur: 24 (v treh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci v višjem in srednjem strokovnem izobraževanju, ki pri svojem predmetu zajemajo
vsebine s področja zakonodaje. Še posebej je seminar namenjen tistim, ki po izobrazbi niso pravniki.
Cilji:

Udeleženci se seznanijo z novim Zakonom o gospodarskih družbah, Evropsko delniško družbo, o
prevzemih, sodnem registru, finančnem poslovanju podjetij ter prenehanju družb, trgovanju z blagom,
varstvu potrošnikov in konkurence, s pogodbenim pravom splošno in posebni del (prodajna pogodba,
pogodbe na področju gostinstva,turizma in transport), z ureditvijo davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev, s pravno ureditvijo delovnega razmerja, varnosti in zdravja pri delu, z osnovami
prava in nomotehnike ter ureditvijo Evropske unije s pravnega vidika.

Predavatelji in teme:
• - Osnove prava in nomotehnika - Dora Najrajter
• - Evropska unija s pravnega vidika - Dora Najrajter
• - Zakon o gospodarskih družbah po novem in drugi predpisi na področju gospodarskega prava - Dora
Najrajter
• -Trgovinsko poslovanje - Dora Najrajter
• - Splošni in posebni del obligacijskega prava - Dora Najrajter
• - Pravna ureditev davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev - Dora Najrajter
• - Pravna ureditev delovnega razmerja - Dora Najrajter
• - Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu - Dora Najrajter
• - Pravna ureditev varovanja okolja - Dora Najrajter
Obveznosti:

1P
1P
6 P,R,V
2 P,D
4 P,D
2 P,V
4 P,D
2 P,V
2 P,R

Seminarska naloga.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.9.2007
30.4.2008

Predvideni čas izpeljave
14.9.2007 - 29.9.2007
15.5.2008 - 30.5.2008

Kraj izvedbe
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec

Najvišja dovoljena kotizacija: 31,43 €
PSD / 11. Višje strokovno izobraževanje / 01. Programi usposabljanja za višje strokovno izobraževanje

Uspešna komunikacija na predavanjih in seminarjih
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Koordinator:

Št. izvajalca: 01004

Št. točk: 1

Erika Ženko; T: 01 241 10 49, F: 01 241 10 47; erika.zenko@ff.uni-lj.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Predavatelji višjih šol.
Cilji:

- Spoznati prvine odnosne komunikacije, ki vplivajo na uspešno komunikacijo na predavanjih in
seminarjih; - spoznati enosmerno, dvosmerno in večsmerno komunikacijo; - spoznati učni stil učenca
in stil poučevanja, ki spodbuja komunikacijo; - spoznati, kako uspešno komunicirati z motečimi
študenti.

Predavatelji in teme:
• Enosmerna in dvosmerna komunikacija: vrste sporočil - Andreja Lavrič
• Sporočila usmerjena na osebo in vedenje, povratna informacija - Andreja Lavrič
• Komunikacija glede na socialno vlogo - Andreja Lavrič
• Moteča komunikacija študentov - Andreja Lavrič
• Učni stil študenta in stil poučevanja, ki spodbuja komunikacijo - Andreja Lavrič
• Večsmerna komunikacija - Andreja Lavrič
• Oblikovanje pravil za boljšo komunikacijo - Andreja Lavrič
• Učne metode, ki spodbujajo komunikacijo - Andreja Lavrič
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

Aktivno sodelovanje pri delavniškem načinu dela in refleksija uporabe novega znanja v praksi.
Rok prijave
5.10.2007
9.11.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 30.11.2007
1.12.2007 - 31.12.2007
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Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

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

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,42 €
Opombe:

Program se izvede v dveh delih, vmesni čas med deloma je predviden refleksiji udeležencev uporabe
novega znanja v praksi.

PSD / 11. Višje strokovno izobraževanje / 01. Programi usposabljanja za višje strokovno izobraževanje

Vpliv gluhote in naglušnosti na izobraževanje
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA 74, 1000 Ljubljana
Št. programa: 12
Koordinator:

Št. izvajalca: 09005

Št. točk: 0,5

Alenka Levec; 01 58 00 500 01 56 82 527; alenka.levec@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Izobraževanje je namenjeno strokovnim delavcem, predavateljem in drugim izvajalcem programov v
višjem šolstvu ter organizatorjem izobraževanja odraslih gluhih in naglušnih.
Cilji:

Cilji izobraževanja so: spoznavanje populacije gluhih in naglušnih dijakov; seznanitev udeležencev z
učinkovitim pristopom do oseb z izgubo sluha; prilagoditve do katerih so upravičeni v procesu
izobraževanja. Udeleženci bodo seznanjeni kako vpliva gluhota na razvoj govora, jezika in pismenost.
Gluhi bodo predstavljeni kot jezikovna manjšina. Predstavljena bo informacijska komunikacijska
tehnologija, ki omogoča informiranost in lajša komunikacijo gluhim in naglušnim osebam.

Predavatelji in teme:
• Hospitacije v oddelkih srednje šole ZGNL - strokovni delavci ZGNL
• Vpliv gluhote in naglušnosti na izobraževanje - Alenka Levec
• Izguba sluha in vpliv na razvoj jezika - Helena Bartol Rus
• Gluhota in pismenost - Veronika Ciglar
• Kultura gluhih - Živa Peljhan
• Gluhota, naglušnost in tuji jeziki - Sabina Gramc Lokar
• Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije - Aleš Zavrl
• Izmenjava izkušenj in primeri dobre prakse - Alenka Levec
Št. izpeljav : 2

Rok prijave

Predvideni čas izpeljave

15.10.2007

5.11.2007 - 15.11.2007

15.1.2008

1.2.2008 - 15.2.2008

1H
1P
1D
1D
1P
1D
1D
1R
Kraj izvedbe
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova
74
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova
74

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,75 €
Opombe:

Udeleženci bodo na seminarju prejeli skripto z povzetki predavanj in izhodišča za delo v delavnicah.
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12. Izobraževanje odraslih

313
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01. Programi za strokovne delavce v OŠ za odrasle
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 01. Programi za strokovne delavce v OŠ za odrasle

PISMENOST ODRASLIH V PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 02003

Št. točk: 0,5

Marjana Komprej; 01 5842 561;01 5842 550; marjana.komprej@acs.si

Št. ur: 12 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 18

Ciljna skupina: Učitelji vseh predmetov v Programu osnovne šole za odrasle in organizatorji izobraževanja in/ali
direktorji organizacij, ki izvajajo Program.
Cilji:

Učitelji pri delu v delavnici izmenjajo informacije o svojih izkušnjah in spoznanjih pri učenju odraslih ter
tistih problemih odraslih pri učenju, ki izvirajo iz slabše pismenosti teh odraslih. Seznanijo se z načini
prepoznavanja težav odraslih, ki so posledica slabše pismenosti. Premislijo o možnostih svojega
odzivanja na te težave odraslih, z namenom, da bi jih spodbudili za učinkovito učenje in da s pomočjo
novih spoznanj načrtujejo poučevanje tako, da čim bolje usposobijo odrasle za doseganje višje ravni
pismenosti, ki trajneje zagotavlja uspešnost odraslih.

Predavatelji in teme:
• Uvod in predstavitev ciljev programa - Marjana Komprej
• Dobro razvite bralne veščine in usvojene tehnike učenja - pri odraslih temelja za pozitiven odnos do učenja Marjana Komprej
• Pismenost - Marjana Komprej
• Pragmatičnost pri obravnavi učnih vsebin pri učenju odraslih - Marjana Komprej
• Nekateri pristopi pri poučevanju pismenosti - Marjana Komprej
• Načrtovanje predmetnega tematskega sklopa - Marjana Komprej
• Evalvacija - Marjana Komprej
Pogoji:

1P
1D
2D
1D
1D
5D
1D

Aktivno sodelovanje pri izvedbi programa s predstavitvijo lastnega izdelka ali izdelka skupine.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 15.6.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,19 €
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 01. Programi za strokovne delavce v OŠ za odrasle

PO KORAKIH DO BOLJŠE PISMENOSTI
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 02003

Št. točk: 0,5

Marjana Komprej; 01 5842 561;01 5842 550; marjana.komprej@acs.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 18

Ciljna skupina: Ciljna skupina so učitelji vseh predmetov in organizatorji izobraževanja v programu osnovne šole za
odrasle.
Cilji:

Udeleženci spoznajo: - da je slabša pismenost problem vsake sodobne družbe; - pomen
vseživljenjskega učenja in doseganja prednostnih ciljev Programa OŠO; - pomen dobro razvitih
sporazumevalnih zmožnosti in splošne poučenosti za odnos do nadaljnjega učenja oz. izobraževanja
odraslih; - pomen dobro razvite bralne pismenosti slušateljev za učenje in uspešno delovanje v
njihovih življenjskih vlogah; - pomen dobro razvitih temeljnih znanj (jezika, matematike) in sposobnost
prenosa znanj v vsakdanje življenjske situacije; - načine prepoznavanja težav v zvezi s slabšo
pismenostjo odraslih.

Predavatelji in teme:
• Mladina tako, kako pa odrasli? - Marjana Komprej
• (Vse)življenjsko učenje in težave s pismenostjo - Marjana Komprej
• Dobro razvite temeljne zmožnosti branja, pisanja in računanja - temelj dejavnega vseživljenjskega učenja Marjana Komprej
• Kaj lahko sodelujoči v programu osnovne šole za odrasle storimo za zviševanje - Marjana Komprej

Št. izpeljav : 1

Rok prijave

Predvideni čas izpeljave
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Kraj izvedbe

1D
2D
2D
3D

PSD – Posodobitveni programi

15.10.2007

15.11.2007 - 20.12.2007

Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,46 €
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 01. Programi za strokovne delavce v OŠ za odrasle

SLOVENŠČINA NA ZATOŽNI KLOPI
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 02003

Št. točk: 0,5

Marjana Komprej; 01 5842 561;01 5842 550; marjana.komprej@acs.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 18

Ciljna skupina: Ciljna skupina delavnice Slovenščina na zatožni klopi so učitelji slovenščine v programu osnovne šole
za odrasle.
Cilji:

Udeleženci spoznajo: zakaj imajo odrasli poseben odnos do predmeta; kaj lahko učitelji storijo, da
odraslim pomagajo preseči pogosto negativen odnos do predmeta, ki je lahko tudi posledica
tradicionalnega razmišljanja okolice in nekaterih njihovih negativnih izkušenj iz časa rednega
izobraževanja; kako odraslim udeležencem pomagati doseči sporazumevalne veščine, ki bodo dobra
osnova in s tem motivacija odraslim udeležencem za njihovo nadaljnje vključevanje v izobraževanje;
kako prepoznati težave zaradi slabše pismenosti in kako načrtovati pouk.

Predavatelji in teme:
• Recimo bobu bob - Marjana Komprej
• Zavrzimo predsodke o branju - Marjana Komprej
• Sporazumevalna zmožnost in pismenost - Marjana Komprej
• Jezik v različnih življenjskih okoliščinah - Marjana Komprej
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

1D
3D
1D
3D

Zaželena je predhodna udeležba na delavnici Po korakih do boljše pismenosti.
Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 15.6.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,46 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana

PSD – Posodobitveni programi

09. Drugi programi usposabljanja za izobraževanje odraslih
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 09. Drugi programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

INOVATIVNE METODE PROMOCIJE ORGANIZIRANEGA SAMOSTOJNEGA UČENJA V JAVNOSTI
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 02003

Št. točk: 1

Jasmina Orešnik; 01 5842 596; 01 5842 550; jasmina.oresnik@acs.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Program je namenjen strokovnim sodelavce v središčih za samostojno učenje (vodje, informatorji,
svetovalci).
Cilji:

Glavni cilj programa je dodatno usposobiti strokovne delavce v središčih za samostojno učenje za bolj
učinkovito promocijo središč za samostojno učenje. Želimo jih seznaniti z zahtevnejšimi in
prepričljivejšimi načini promocije, kot so jo pri svojem delu uporabljali do sedaj, saj bomo le tako lahko
dosegli želeno raven prepoznavnosti dejavnosti organiziranega samostojnega učenja.

Predavatelji in teme:
• Značilnosti medijskega sporočanja (temeljne zakonitosti sporočanja v različnih medijih: radio, časopisi,
televizija) - dr. Manca Košir
• Temeljne zakonitosti izbora aktualnega obveščanja (kriteriji urednikov, novinarjev) - dr. Manca Košir
• Spoznavanje načinov prepričevanja o pomembnosti dejavnosti, ki jo opravljajo središča za samostojno učenje
(učinkovita in prepričljiva komunikacija) - Ema Perme
• Temeljne značilnosti dobrega javnega nastopanja (govor: predstavitve pred javnostjo, na TV, po radiu) - dr.
Manca Košir
• Spoznavanje orodij in taktik za pridobivanje dodatnih virov financiranja - Ema Perme
• Najučinkovitejši načini predstavljanja dejavnosti: prispevek za radio, priprava pisne izjave za javnost (kratke
igre vlog, delo v manjših skupinah) in analiza pripravljenih predstavitev - dr. Manca Košir
• Priprava konkretnega načrta izvedbe promocijskega dogodka konkretnega središča za samostojno učenje
(izdelava celovitega koncepta akcije), delo v skupinah z usmerjanjem izvajalk programa in analiza pripravljenih
načrtov - dr. Manca Košir, Ema Perme
Pogoji:

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

Programa je namenjen strokovnim sodelavcem, ki delajo v središčih za samostojno učenje.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 15.6.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 47,40 €
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 09. Drugi programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

KAKO POSTANEM KRITIČNI MEDIJSKI UPORABNIK
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 02003

Št. točk: 0,5

Zdenka Birman Forjanič; 01 5842 571: 01 5842 550; zdenka.birman.forjanic@acs.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 18

Ciljna skupina: Izobraževalci odraslih, pedagoški in andragoški delavci, učitelji, vzgojitelji, socialni delavci, psihologi,
ipd.
Cilji:

Udeleženci se bodo naučili prepoznavati: - medijsko fikcijo in realnost; - vplive medijev na
posameznike; - vplive množičnih medijev na proces odločanja v demokraciji; - kakovostne informacije;
- načine komuniciranja z mediji.

Predavatelji in teme:
• Televizijska konstrukcija realnosti - Milica Prešeren
• Vpliv medijev (oglasi, nasilje, identiteta) - dr. Karmen Erjavec
• Kakovostna informacija in vpliv medijev na proces odločanja v demokraciji - dr. Karmen Erjavec
• Participacija v medijih - Melanija Končina Boltin
• Evalvacijska delavnica in zaključek - dr. Karmen Erjavec
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Aktivno sodelovanje udeležencev.
Rok prijave
28.10.2007

Predvideni čas izpeljave
29.11.2007 - 27.3.2008
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Kraj izvedbe
Ljubljana

2D
2D
2D
1D
1D

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,75 €
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 09. Drugi programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

LAŽJA POT V MATEMATIKO
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 02003

Št. točk: 0,5

Marjana Komprej; 01 5842 561;01 5842 550; marjana.komprej@acs.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 18

Ciljna skupina: Ciljna skupina delavnice so učitelji matematike v programu osnovne šole za odrasle.
Cilji:

V delavnici želimo: pri učiteljih ozavestiti vzroke za strahove in težave odraslih pri matematiki; nakazati
poti za pomoč pri razblinjanju teh strahov in razreševanju težav; poiskati možnosti, kaj lahko učitelji
storimo za to, da bo tudi naše načrtno delo vodilo v smer, da bodo odrasli udeleženci sposobni svoje
predhodno pridobljeno znanje in svoje izkušnje uporabiti pri razreševanju matematičnih problemov v
šolskih predvsem pa v življenjskih situacijah; razmisliti o preverjanju znanja na takšen način, da bodo
odrasli lažje realno predstavili svoje znanje in izkušnje.

Predavatelji in teme:
• Učitelj uči, muha brenči - mag. Andreja Jelen Mernik
• Prepričanja o matematiki in njihov vpliv na učinkovitost pouka - mag. Andreja Jelen Mernik
• Nekaj idej za lažjo pot v matematiko - pa poskusimo drugače - Saša Silovšek
• Dober učitelj ne uči matematike, ampak le rešuje - Saša Silovšek
Pogoji:

1D
3D
2D
2D

Pogojev za vključitev v program delavnice ni, je pa zaželena predhodna udeležba v Po korakih do
boljše pismenosti.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 15.6.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 18,47 €
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 09. Drugi programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

SODOBNA IKT ZA STROKOVNE SODELAVCE V SREDIŠČIH ZA SAMOSTOJNO UČENJE
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 02003

Št. točk: 0,5

Jasmina Orešnik; 01 5842 596; 01 5842 550; jasmina.oresnik@acs.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Strokovni sodelavci v središčih za samostojno učenje (vodje, informatorji, svetovalci).
Cilji:

Udeleženci usposabljanja bodo spoznali temeljne zakonitosti delovanja operacijskih sistemov in
internih mrež, naučili se bodo prepoznavati nekatere posebnosti programov za samostojno učenje in
spoznali, katere so najpogostejše napake pri uporabi IKT. Naučili se bodo odpravljati zahtevnejše
napake pri uporabi osebnih računalnikov v središčih za samostojno učenje in znali ustrezno ukrepati.
Program bo naravnan izredno praktično.

Predavatelji in teme:
• Informacijska družba in znanje - Radovan Krajnc
• Operacijski sistemi in omrežja - Radovan Krajnc
• Mali triki velikih mojstrov - Radovan Krajnc
• Internet - iskalniki, katalogi, meta iskalniki; Internet - zakladnica znanja; Internet - gradiva/programi za
samostojno učenje - Radovan Krajnc
• Nova IKT in organizirano samostojno učenje - tehnologija za prenos zvočnih ali video datotek iz interneta,
uporaba spletnih kamer, USB pomnilnikov, različne mobilne tehnologije ipd. - Radovan Krajnc
• Programski vsiljivci - virusi, črvi, trojanski konji, bombe, spyware in parazitni programi - Radovan Krajnc
• Nameščanje in odstranjevanje programov - Radovan Krajnc
• MS exel - delo s preglednicami; MS Power point - delo s predstavitvami - Radovan Krajnc
Pogoji:

Programa se lahko udeležijo strokovni sodelavci, ki delajo v središčih za samostojno učenje.
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1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D

PSD – Posodobitveni programi

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 15.6.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 19,18 €
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 09. Drugi programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

USPOSABLJANJE ZA UPORABO SPLETNE ZBIRKE VPRAŠANJ ZA SAMOEVALVACIJO
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 02003

Št. točk: 0,5

mag. Tanja Možina; 01 5842 586; 01 5842 550; tanja.mozina@acs.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 20

Ciljna skupina: Organizatorji izobraževanja odraslih, ki se v izobraževalnih organizacijah ukvarjajo s procesi
samoevalvacije in vprašanji kakovosti izobraževanja odraslih.
Cilji:

Udeleženci bodo spoznali strukturo vsebinskih področij, podpodročij in kazalnikov kakovosti, ki
predstavlja ogrodje spletne zbirke vprašanj; usposobili se bodo za vstop v aplikacijo in uporabo
menijskih opcij; usposobili se bodo za oblikovanje in urejanje novega vprašalnika s pomočjo spletnega
orodja; spoznali bodo baze vprašalnikov in se usposobili za njihovo uporabo; naučili se bodo oblikovati
gesla in jih pošiljati predvidenim anketiranim; spoznali bodo možnosti obdelave podatkov, ki jih nudi
spletno orodje in se usposobili za ravnanje z bazami podatkov.

Predavatelji in teme:
• Predstavitev osnovnega koncepta modela za samoevalvacijo ter spletne zbirke vprašanj za presojanje
kakovosti - koncept, struktura. - mag. Tanja Možina
• Oblikovanje vprašalnika s pomočjo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti - mag. Tanja Možina
• Testno izpolnjevanje vprašalnika in oblikovanje končne verzije vprašalnika - Sonja Klemenčič
• Oblikovanje in razdeljevanje gesel ter izpeljava anketiranja - Sonja Klemenčič
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
15.10.2007
15.12.2007

Predvideni čas izpeljave
1.11.2007 - 31.12.2007
15.1.2008 - 15.6.2008

2P
4D
1D
1D

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,08 €
PSD / 12. Izobraževanje odraslih / 09. Drugi programi usposabljanja za izobraževanje odraslih

USPOSABLJANJE ZA UPORABO VPRAŠALNIKA MOTIVACIJE IN UČNIH STRATEGIJ
ANDRAGOŠKI CENTER RS, ŠMARTINSKA 134 a, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 02003

Št. točk: 1

mag. Marko Radovan; 01 5842 584; 01 5842 550; marko.radovan@acs.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 18

Ciljna skupina: Program je namenjen svetovalcem v lokalno-informativnih svetovalnih središčih in učiteljem v
izobraževanju odraslih.
Cilji:

Udeleženci se bodo seznanili z najnovejšimi spoznanji s področja psihologije učnih in motivacijskih
procesov in razpravljali značilnosti učenja in motivacije odraslih; lažje bodo razumeli pomen različnih
motivacijskih dejavnikov (samoučinkovitost, vrednotenje, notranje/zunanji cilji, testna anksioznost) na
učno uspešnost in uporabo učnih strategij in samoregulacijo učenja; spoznali bodo različne kognitivne
in metakognitivne strategije in razumeli pomen njihove uporabe pri učenju; spoznali bodo Vprašalnik
motivacije in učnih strategij in se ga naučili uporabljati.

Predavatelji in teme:
• Modeli in opredelitve samoregulacijskega učenja - mag. Marko Radovan
• Motivacijski vidiki samoregulacijskega učenja - mag. Marko Radovan
• Kognitivni in metakognitivni vidiki samoregulacijskega učenja - Jasna Vesel
• Merjenje samoregulacijskega učenja - Jasna Vesel
• Značilnosti in uporaba Vprašalnika motivacije in učnih strategij - mag. Marko Radovan
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

Aktivno sodelovanje v diskusiji, znanje uporabe Vprašalnika motivacije in učnih strategij.
Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.2.2008 - 15.6.2008
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Kraj izvedbe
Ljubljana

2D
2D
3D
3D
6D

PSD – Posodobitveni programi

Najvišja dovoljena kotizacija: 38,97 €

319

PSD – Posodobitveni programi

13. Drugo strokovno delo

320

PSD – Posodobitveni programi

01. Delo drugih strokovnih delavcev (organizatorjev)
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 01. Delo drugih strokovnih delavcev (organizatorjev)

SKRB ZA MOJ IN TVOJ GLAS-GOVOR
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA, SONČNA POT 14/A, 6320 Portorož - Portorose
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 09001

Št. točk: 1

Helena Repič; Tel. 05 6170 200 Faks 05 6746 766; helena.repic@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi, svetovalni delavci v vzgojno izobraževalnih
ustanovah.
Cilji:

Vsebina seminarja zajema prevencijo glasovnih težav, prepoznavanje in ozaveščanje rizičnih
dejavnikov, analizo verbalnih in neverbalnih znakov in celostni vidik govornega nastopa. Udeleženci
bodo spoznali in osvojili podporne tehnike za optimalno verbalno-glasovno komunikacijo in osvojili
osnovne principe glasovne higiene.

Predavatelji in teme:
• Verbalni in neverbalni aspekt komunikacije - Dušanka Kosmač, logopedinja
• VAKOG zaznavni sistem - Dušanka Kosmač, logopedinja
• Prevencija glasovnih motenj. Drža telesa - Dušanka Kosmač,logopedinja
• Integralna izravnava napetosti med držo telesa, dihanjem in govorom. Vaje progresivne mišične relaksacije Dušanka Kosmač,logopedinja
• Dihalne tehnike, fiziološko in govorno dihanje - Dušanka Kosmač,logopedinja
• Glasovno govorni izraz, artikulacijske vaje - Dušanka Kosmač,logopedinja
• Fonacijske vaje - Dušanka Kosmač, logopedinja
Pogoji:

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

Udobna športna oblačila in copati.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
19.10.2007
22.2.2008

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 24.11.2007
21.3.2008 - 22.3.2008

Kraj izvedbe
Center za korekcijo sluha in govora Portorož
Center za korekcijo sluha in govora Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 24,55 €
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 01. Delo drugih strokovnih delavcev (organizatorjev)

Delo računalnikarja organizatorja informacijskih dejavnosti 1
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01008

Št. točk: 1,5

mag. Matija Lokar; tel.: 01 4766-673, fax: 01 2517-281; matija.lokar@fmf.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Udeleženci, ki so že osvojili znanja predpisanega programa Računalnikar - organizator informacijskih
dejavnosti in udeleženci, vključeni v letošnjo izvedbo predpisanega programa ROID.
Cilji:

Pridobitev znanja v obsegu, kot ga predvideva preverjanje v programu predpisanega izobraževanja Računalnikarji. Oblika dela je delo v računalniški učilnici in na daljavo preko spletnih učilnic.

Predavatelji in teme:
• Dela in naloge računalnikarja - organizatorja informacijskih dejavnosti na šoli; operacijski sistemi 1. del - mag.
Matija Lokar
• Osnovna uporabniška orodja 1. del; delo v omrežju Internet 1. del - prof. dr. Vladimir Batagelj
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
3.11.2007 - 31.5.2008

12 D
12 D

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 92,50 €
Opombe:

Točen čas izpeljav in dodatne informacije bodo navedene na spletnih straneh http://www.fmf.uni-lj.si v
ustrezni rubriki.

PSD / 13. Drugo strokovno delo / 01. Delo drugih strokovnih delavcev (organizatorjev)

Delo računalnikarja organizatorja informacijskih dejavnosti 2
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Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 01008

Št. točk: 1,5

mag. Matija Lokar; tel.: 01 4766-673, fax: 01 2517-281; matija.lokar@fmf.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Udeleženci, ki so že osvojili znanja predpisanega programa Računalnikar - organizator informacijskih
dejavnosti in udeleženci, vključeni v letošnjo izvedbo predpisanega programa ROID.
Cilji:

Pridobitev znanja v obsegu, kot ga predvideva preverjanje v programu predpisanega izobraževanja Računalnikarji. Oblika dela je delo v računalniški učilnici in na daljavo preko spletnih učilnic.

Predavatelji in teme:
• Delo v omrežju Internet 2. del - prof. dr. Tomaž Pisanski
• Osnovna uporabniška orodja 2. del - mag. Matija Lokar
• Urejanje računalniškega omrežja na šoli - prof. dr. Vladimir Batagelj
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.10.2007
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
3.11.2007 - 31.5.2008
3.11.2007 - 31.5.2008

8D
8D
8D
Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 98,50 €
Opombe:

Točen čas izpeljav in dodatne informacije bodo navedene na spletnih straneh http://www.fmf.uni-lj.si v
ustrezni rubriki.

PSD / 13. Drugo strokovno delo / 01. Delo drugih strokovnih delavcev (organizatorjev)

Delo računalnikarja organizatorja informacijskih dejavnosti 3
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 01008

Št. točk: 1,5

mag. Matija Lokar; tel.: 01 4766-673, fax: 01 2517-281; matija.lokar@fmf.uni-lj.si

Št. ur: 24 (v več delih)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Udeleženci, ki so že osvojili znanja predpisanega programa Računalnikar - organizator informacijskih
dejavnosti in udeleženci, vključeni v letošnjo izvedbo predpisanega programa ROID.
Cilji:

Pridobitev znanja v obsegu, kot ga predvideva preverjanje v programu predpisanega izobraževanja Računalnikarji. Oblika dela je delo v računalniški učilnici in na daljavo preko spletnih učilnic.

Predavatelji in teme:
• Operacijski sistemi 2. del - doc. dr. Andrej Bauer
• Programiranje - mag. Matija Lokar
• Didaktika računalništva - prof. dr. Vladimir Batagelj
Št. izpeljav : 3

Rok prijave
1.10.2007
1.10.2007
1.10.2007

8D
8D
8D

Predvideni čas izpeljave
3.11.2007 - 31.5.2008
3.11.2007 - 31.5.2008
3.11.2007 - 31.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 90,00 €
Opombe:

Točen čas izpeljav in dodatne informacije bodo navedene na spletnih straneh http://www.fmf.uni-lj.si v
ustrezni rubriki.
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02. Knjižničarstvo
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 02. Knjižničarstvo

Bibliopedagoška šola 2008
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 105
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Majda Steinbuch; 02 320 80 67, 02 332 67 07; majda.steinbuch@zrss.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Knjižničarji zaposleni v šolskih knjižnicah osnovnih in srednjih šol ter dijaških domovih.
Cilji:

Seznanjanje udeležencev seminarja z novostmi v bibliotekarski in pedagoški stroki, izmenjava teorije
in prakse ter prenos novosti na področje dela šolskih knjižničarjev. Vključevanje šolskih knjižnic v prost
pretok informacij s smernicami za medknjižnično izposojo, iskanje elementov učenja učenja v
knjižničnih informacijskih znanjih in spodbujanje medkulturnosti v programih šolskih knjižnic.

Predavatelji in teme:
• Spodbudimo medkulturni dialog tudi v šolski knjižnici - Dragica Motik
• Učenje učenja - mag. Tanja Bezić
• Medknjižnična izposoja v šolski knjižnici - Valerija Žagar
• Vključevanje obravnavanih vsebin v programe šolske knjižnice - Majda Steinbuch
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

Aktivna udeležba na seminarju.
Rok prijave
30.11.2007
30.11.2007

Predvideni čas izpeljave
12.3.2008 - 14.3.2008
26.3.2008 - 28.3.2008

Kraj izvedbe
Zreče
Debeli rtič

Najvišja dovoljena kotizacija: 41,34 €
Opombe:

Pri morebitnih omejitvah bomo upoštevali vrstni red prijav.
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6 P,D,R
6 P,D
6 D,R
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03. Svetovalno delo
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Individualizacija poučevanja otrok s posebnimi potrebami
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 16
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 1

Tina Vršnik Perše; 01/ 420 12 51; tina.vrsnik@pei.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Svetovalni delavci.
Cilji:

Seznaniti strokovne delavce z razvojem koncepta individualizacije ter njenimi značilnostmi in
vsebinami. Na podlagi temeljnih informacij o konceptu individualizacije je namen programa usmerjati
strokovne delavce pri razvijanju spretnosti na področjih: - opredeljevanja otrokovih posebnih potreb; sodelovanja s starši; - izdelovanja individualiziranih programov; - izvajanja individualiziranih
programov; - spremljanja in supervizije uresničevanja izvajanja zastavljenih individualiziranih
programov.

Predavatelji in teme:
• Opredelitev razvoja koncepta individualizacije ter njenih značilnosti in vsebin - dr. Tina Vršnik Perše
• Primeri učinkovite in neučinkovite prakse - Vesna Melanšek
• Interaktivna opredelitev specifičnih področij - dr. Tina Vršnik Perše
• Sodelovanje s starši - Vesna Melanšek
• Individualizirani programi - dr. Majda Končar
• Izvajanje, spremljanje in supervizija uresničevanja individualiziranih programov - dr. Tina Vršnik Perše
Obveznosti:

3P
1P
1R
1P
6D
4D

Sodelovanje pri izdelavi konkretnega individualiziranega programa.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
17.9.2007
6.11.2007

Predvideni čas izpeljave
5.10.2007 - 6.10.2007
23.11.2007 - 24.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana
Maribor

Najvišja dovoljena kotizacija: 26,83 €
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Konfliktne situacije in disciplinske težave v razredu in primeri dobrega ukrepanja
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 25
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

izr. prof. dr. Matej Tušak; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
matej.tusak@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji na osnovnih in srednjih šolah, svetovalni delavci in drugi zaposleni v VIZ.
Cilji:

Sodobni način preživljanja časa daje vedno manj možnosti staršev pri vzgoji. Srečujemo se s težavo,
kako staršem pomagati vzgojiti zrele in odgovorne mladostnike. Težave so najpogostejše predvsem na
disciplinskem področju, ob tem pa se pojavljajo še najrazličnejše težave in motnje, za katere do
nedavnega sploh nismo vedeli in zato učitelji tudi ne znajo nanje ustrezno odgovoriti. Seminar
predstavlja najpogostejše motnje in predvsem poskuša učitelje usposobiti za pravilnejše reagiranje pri
konfliktih in disciplinskih problemih otrok.

Predavatelji in teme:
• Motnje zgodnjega otroštva - Maks Tušak
• Otrok v obdobju mlajšega šolarja in disciplinski odkloni ter motnje - Maks Tušak
• Adolescent - Tanja Kajtna
• Težave v adolescenci - Matej Tušak
• Terapija in terapevtski pristopi - Robert Masten
• Laž in sankcioniranje - Robert Masten
• Nagrada in kazen: vzpodbuda in pohvala - Maks Tušak
• Problemi in rešitve - Matej Tušak

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
26.10.2007

Predvideni čas izpeljave
26.11.2007 - 28.11.2007
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Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

4 P,D
4 P,D
2 P,D
2 P,D
4 P,D
2 P,D
3 P,D
3D
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Najvišja dovoljena kotizacija: 49,22 €
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Psihološki vidiki odnosa šola-starši-učenec-učitelj
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 26
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

izr. prof. dr. Matej Tušak; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
matej.tusak@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji na osnovnih in srednjih šolah, svetovalni delavci v VIZ.
Cilji:

Sodobna družba viša zahteve po izobraževanju, zato mora sodobna šola postaviti visoke zahteve pred
učenca. Tako se spremeni vloga učitelja in staršev. V novem trikotniku odnosov je potrebno na novo
opredeliti vloge, status in poiskati partnerje v komunikaciji. Cilj seminarja je pomagati učitelju prilagoditi
se na novo situacijo in ga oskrbeti z nekaterimi spretnostmi komuniciranja z mladimi in s starši ter ga
pripraviti na vodstveno vlogo v tem procesu. Cilj seminarja je tudi povečati njegovo samozavest za
opravljanje svoje vloge.

Predavatelji in teme:
• Razdelitev vlog - Maks Tušak
• Vloga staršev in koncepti doma - Matej Tušak
• Komunikacijske spretnosti in stili - Tanja Kajtna
• Vodenje in vodstveni stili - Maks Tušak
• Učinkovito komuniciranje - Robert Masten
• Komuniciranje s starši - Maksimiljana Tušak
• Vzgoja in delo s starši - Matej Tušak
• Problemi in rešitve - Matej Tušak
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
7.3.2008

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

Predvideni čas izpeljave
7.4.2008 - 9.4.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 46,58 €
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

MODELI IN OBLIKE SUPERVIZIJE: COACHING - IZZIV ZA SUPERVIZORJE
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Koordinator:

Št. izvajalca: 01001

Št. točk: 1,5

Prof.dr. Sonja Žorga; 01/5892-227; fax: 01/5892-233; sonja.zorga@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Svetovalni in drugi strok. delavci, ki so educirani supervizorji na področju vzgoje in izobr. in kandidati,
ki so v procesu edukacije za supervizorje ter izvajalci podip. štud. programa supervizija.
Cilji:

Spoznati in se usposobiti za uporabo enega od sodobnih pristopov v superviziji (coaching) ter učenje
metod in načinov interveniranja, ki se v njem uporabljajo.

Predavatelji in teme:
• ZGODOVINA, RAZVOJ IN OSNOVNE ZNAČILNOSTI COACHINGA IN NJEGOVEGA PODROČJA - prof.dr. 4 P,D
Louis van Kessel
• VRSTE COACHINGA IN PODROČJA UPORABE. RAZLIKE IN PODROBNOSTI S SUPERVIZIJO - prof.dr.
4 P,D
Louis van Kessel
• COACHING ZA VODENJE IN MEDEDŽMENT: ZNAČILNOSTI, METODE DELA IN DOGOVORI - prof.dr.
10 P,D
Louis van Kessel
• APLIKACIJE COACHING PRISTOPA V SLOVENSKI STROKOVNI PROSTOR - prof.dr. Louis van Kessel
6D
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Vodenje lastne supervizijske skupine, educiran supervizor in/ali izvajalec programa edukacije za
supervizorje.
Rok prijave
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.4.2008 - 30.4.2008
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Kraj izvedbe
PeF Ljubljana
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Najvišja dovoljena kotizacija: 131,10 €
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 106
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Jasna Škarič; 01 23-63-104; jasna.skaric@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Svetovalni delavci začetniki.
Cilji:

Poglobiti razumevanje Programskih smernic za delo svetovalne službe ter usposobiti SD začetnike (
do pet let delovne dobe) za kakovostno načrtovanje, spremljanje in evalvacijo lastnega dela.

Predavatelji in teme:
• Programske smernice za delo svetovalne službe - mag. Tanja Bezić
• Delo svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter domovih - Jasna Škarič, mag. Tanja Bezić,
mag. Cvetka Bizjak
• Načrtovanje svetovalnega dela - proces in dokumentacija - mag. Tanja Bezić
• Spremljanje in evalvacija SD - Jasna Škarič
• Akcijsko raziskovanje in strokovni razvoj SD - mag. Cvetka Bizjak
• Supervizija in strokovni razvoj SD - Brigita Rupar,spec.supervizije
Obveznosti:

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

Pripravljenost za timsko delo.
Rok prijave
12.11.2007

Št. izpeljav : 1

Predvideni čas izpeljave
14.12.2007 - 15.12.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana, ZRSŠ

Najvišja dovoljena kotizacija: 36,78 €
Opombe:

Zaželeno je, da prijavljeni prinesejo na seminar svoj LDN.

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

Odkrivanje in vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci - drugi del
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 107
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Tanja Bezić; 02 320 80 75; tanja.bezic@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Svetovalni delavci, učitelji in vodstveni delavci OŠ.
Cilji:

Razširjanje in poglobitev teoretičnih znanj o uspešnih strategijah vzgojno-izobraževalnega dela z
nadarjenimi učenci, usposabljanje za uporabo učinkovitih oblik in metod individualizacije in
diferenciacije učenja in poučevanja ter za izvajanje svetovalnih dejavnosti. Poglobitev teoretičnih znanj
o načrtovanju, spremljanju in evalvaciji prilagojenih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za nadarjene
učence.

Predavatelji in teme:
• Razvijanje ustvarjalnosti - Mirt Nagy, Nataša Skrt Leban
• Svetovanje nadarjenim učencem in njihovim staršem - mag. Tanja Bezić, Mira Brinar Huš
• Razvijanje voditeljskih zmožnosti - Tamara Malešević
• Individualizirani program VIZ dela za nadarjenega učenca - mag. Tanja Bezić, Mojca Kirbiš
Obveznosti:

Pripravljenost za izkustvene oblike učenja ter za timsko delo.

Pogoji:

Končan prvi del seminarja ali udeleženost na ustrezni 8-urni tematski konferenci na šoli.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
9.10.2007
15.4.2008

Predvideni čas izpeljave
9.11.2007 - 10.11.2007
15.5.2008 - 16.5.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 35,06 €
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Kraj izvedbe
Izobraževalni center Radovljica
Dijaški dom Portorož

6 P,D
4 P,D
2D
4 P,D
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PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Odkrivanje in vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci OŠ - prvi del
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 108
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

mag. Tanja Bezić; 02 320 80 75; tanja.bezic@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Svetovalni delavci, učitelji in vodstveni delavci OŠ.
Cilji:

Poglobitev in razširitev teoretičnih znanj o značilnostih ter posebnih učnih potrebah nadarjenih,
usposabljanje za odkrivanje nadarjenih ter za načrtovanje programa dela šole za spodbujanje razvoja
nadarjenih. Spoznavanje uspešnih didaktičnih strategij, oblik in metod dela nadarjenim učencem.
Prepoznavanje in morebitno spreminjanje prepričanj in stališč o značilnostih in učnih potrebah
nadarjenih učencev ter o njihovih pravicah do optimalnega razvoja.

Predavatelji in teme:
• Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v OŠ - prof.dr. Drago Žagar
• Psiho-diagnostični pripomočki za odkrivanje nadarjenih - Dušica Boben, mag. Tanja Bezić
• Operacionalizacija koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi - mag. Tanja Bezić
• Razvojni in letni delovni načrt šole - mag. Marinka Marovt
• Uspešne didaktične strategije za delo z nadarjenimi - mag. Tanja Bezić
Obveznosti:

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

Pripravljenost na izkustvene oblike učenja.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
25.9.2007

Predvideni čas izpeljave
25.10.2007 - 26.10.2007

Kraj izvedbe
Izobraževalni center Radovljica

Najvišja dovoljena kotizacija: 34,14 €
PSD / 13. Drugo strokovno delo / 03. Svetovalno delo

Supervizija
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 109
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 2,5

Brigita Rupar; 01 2362 102, 01 2363 142, fax 01 2362 150; brigita.rupar@zrss.si

Št. ur: 45 (v več delih)

Št. udeležencev: 6

Ciljna skupina: Svetovalni delavci, učitelji in ravnatelji osnovnih in srednjih šol.
Cilji:

Cilji supervizijskega procesa so mnogostranski: poklicno učenje, konstrukcija novih resničnosti,
sistemski pogled na svet, učenje krožnega razumevanja in kreativno reševanje poklicnih vprašanj.
Supervizija ponuja možnost profesionalnega razvoja. Udeleženci širijo zorni kot svojega delovanja in
dobivajo povratno informacijo o svojem delu in podporo kolegov. Skozi proces povezujejo teoretsko
znanje s praktičnimi spoznanji in spoznavajo nove načine reševanja poklicnih dilem.

Predavatelji in teme:
• Supervizijski proces - Dorotea Kralj ali Brigita Rupar ali Tanja Rupnik Vec
Obveznosti:
Št. izpeljav : 6

45 R

Supervizanti pišejo pisne refleksije po vsakem srečanju ter vmesno in končno evalvacijo.
Rok prijave
25.9.2007
25.9.2007
25.9.2007
25.9.2007
25.9.2007
25.9.2007

Predvideni čas izpeljave
5.10.2007 - 15.5.2008
5.10.2007 - 15.5.2008
5.10.2007 - 15.5.2008
5.10.2007 - 15.5.2008
5.10.2007 - 15.5.2008
5.10.2007 - 15.5.2008

Kraj izvedbe
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru

Najvišja dovoljena kotizacija: 332,42 €
Opombe:

Supervizijski proces poteka v skupinah po 6 udeležencev in sicer v 15 delih. Vsako srečanje traja tri
pedagoške ure.
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14. Vodilno in vodstveno delo
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01. Programi usposabljanja za vodilno in vodstveno delo
PSD / 14. Vodilno in vodstveno delo / 01. Programi usposabljanja za vodilno in vodstveno delo

Spremljanje in spodbujanje kakovosti strokovnih delavcev v vrtcu ter prve in druge triade osnovne
šole: 1. del; Opazovanje in hospitacije v oddelku
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 17
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 1,5

Irena Kavčič; 01 429 20 20, 01 429 20 25; irena.kavcic@pei.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Ravnatelji, pomočniki ravnateljev, vodje enot in svetovalni delavci vrtcev in osnovnih šol.
Cilji:

Program usposablja ravnatelje, pomočnike ravnateljev, vodje enot in svetovalne delavce vrtcev in
osnovnih šol za objektivno opazovanje vzgojno-izobraževalnega procesa v oddelku oziroma razredu.
S tem programom želimo prispevati k oblikovanju tistih kompetenc vodstvenih in svetovalnih delavcev,
ki po eni strani omogočajo kakovostno in učinkovito hospitiranje v oddelku, k osvajanju znanj in veščin,
ki omogočajo objektivno opazovanje neobremenjeno s subjektivnimi sodbami ter odčitavanje močnih in
šibkih strani vzgojitelja oziroma učitelja na razredni stopnji osnovne šole.

Predavatelji in teme:
• Zakaj je potrebna kakovost vzgojitelja in učitelja - dr. Tatjana Vonta
• Ugotavljanje kakovosti - dr. Tatjana Vonta
• ISSA pedagoški standardi in možnosti njihove uporabe - dr. Tatjana Vonta
• Praktična uporaba ISSA pedagoških standardov s posnetkom - Vidmar, Škarabot, Humar, Jaklič-Šimnic
• Skupna refleksija na opazovanje in ocenjevanje l - dr. Tatjana Vonta
• Opazovanje v oddelku - Vidmar, Škarabot, Humar, Jakli-Šimnic
• Organizirano individualno ocenjevanje - Vidmar, Škarabot, Humar, Jaklič-Šimnic
• Diskusija v mali skupini, refleksija - Vidmar, Škarabot, Humar, JakličŠimnic
• Načrt uvajanja spoznanega na seminarju v prakso do prihodnjega srečanja - Vidmar, Škarabot, Humar, JakličŠimnic
• Opazovanje v oddelku - Vidmar, Škarabot, Humar, Jaklič-Šimnic
• Organizirano individualno ocenjevanje - Vidmar, Škarabot, Humar, Jaklič-Šimnic
• Diskusija v mali skupini, refleksija - Vidmar, Škarabot, Humar, Jaklič-Šimnic
• Zaključki in izdelava načrta - Vidmar, Škarabot, Humar, Jaklič-Šimnic
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
14.11.2007 - 10.1.2008

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

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 118,25 €
PSD / 14. Vodilno in vodstveno delo / 01. Programi usposabljanja za vodilno in vodstveno delo

Spremljanje in spodbujanje kakovosti strokovnih delavcev v vrtcu ter prvi in drugi triadi osnovne
šole 2.del: individualni razgovori z vzgojitelji in učitelji
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 18
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 1

Irena Kavčič; 01 429 20 20, 01 429 20 25; irena.kavcic@pei.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Ravnatelji, pomočniki ravnateljev, vodje enot in svetovalni delavci.
Cilji:

Na nadaljevalnem seminarju bomo udeležence usposabljali za podajanje ustrezne povratne
informacije vzgojitelju oziroma učitelju. Udeleženci bodo spoznali in uporabili komunikacijske
spretnosti, ki jim bodo pomagale pri uspešnem vodenju individualnih razgovorov z vzgojitelji in učitelji .
Udeleženci bodo spoznali tudi strategije za spodbujanje in pomoč pri koncipiranju profesionalnega
razvoja posameznega vzgojitelja oziroma učitelja in načine s katerimi bodo povezali profesionalni
razvoj posameznika v načrt razvoja celotne institucije.

Predavatelji in teme:
• Odčitavanje močnih strani vzgojiteljevega oz. učiteljevega dela v oddelku - dr. Tatjana Vonta
• Identifikacija indikatorjev, ki kažejo vzgojiteljeve močne strani - Vidmar, Jaklič- Šimnic, Humar, Škarabot
• Odčitavanje indikatorjev v delu vzgojitelja, učitelja, ki terjajo spremembe - dr. Tatjana Vonta
• Identifikacija indikatorjev in Priporočil za vzgojitelja oziroma učitelja, Ki terjajo spremembe - Vidmar, JakličŠimnic, Humar, Škarabot
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• Priprava poročila za vzgojitelja oz. učitelja - dr. Tatjana Vonta
1P
• Priprava konkretnih primerov poročil - Vidmar, Jaklič- Šimnic, Humar, Škarabot
1D
• Načrt profesionalnega razvoja - dr. Tatjana Vonta
1P
• Oblikovanje konkretnih načrtov profesionalnega razvoja - Vidmar, Jaklič- Šimnic, Humar, Škarabot
1D
• Komunikacijske spretnosti ( postavljanje vprašanj, razjasnjevanje, Parafraziranje, ustvarjanje, Kooperativnega 4 P,D
vzdušja) - dr. Tatjana Vonta
• Metode in tehnike aktivne participacije vzgojitelja oziroma učitelja pri ustvarjanju njegovega načrta
2 P,D
profesionalnega razvoja - dr. Tatjana Vonta
• Vključevanje individualnih profesionalnih načrtov v oblikovanje načrta razvoja institucije - dr. Tatjana Vonta
2 P,D
Pogoji:

Opravljen seminar Spremljanje in spodbujanje kakovosti strokovnih delavcev v vrtcu ter prvi in drugi
triadi osnovne šole 1.del: opazovanje in hospitiranje v oddelku.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
31.10.2007

Predvideni čas izpeljave
20.3.2008 - 15.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 51,53 €
PSD / 14. Vodilno in vodstveno delo / 01. Programi usposabljanja za vodilno in vodstveno delo

Pedagoško vodenje vrtca pri osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 110
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Fanika Fras Berro; 02 320 80 73, 02 332 67 07 ; fanika.fras@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Ravnatelji in ravnateljice vrtcev pri osnovnih šolah ter pomočnice in pomočniki ravnateljic in ravnateljev
vrtcev pri osnovnih šolah.
Cilji:

Prispevati h krepitvi zavedanja udeležencev in udeleženk seminarja o pomenu pedagoškega vodenja
za realizacijo ciljev Kurikula za vrtce, predvsem z vidika demokratizacije življenja in dela v vrtcu.
Udeleženke in udeležence seznaniti in jih usposobiti za razvojno načrtovanje ter nudenje ustrezne
strokovne podpore strokovnim delavcem v vrtcu.

Predavatelji in teme:
• Spodbujanje profesionalnega razvoja - krepitev zmožnosti, ki prispevajo k učinkovitemu izvajanju nalog
pedagoškega vodenja - Jasna Škarič
• Konceptualne spremembe v predšolski vzgoji in subjektivne teorije vzgojiteljev - dr. Marcela Batistič Zorec
• Procesno-razvojno načrtovanje oddelka in vrtca s poudarkom na evalvaciji - Fanika Fras Berro, Nives Zore,
Metoda Turk
• Profesionalna komunikacija in reševanje konfliktov - Urška Stritar, Karmen Usar
• Vodenje vrtca in sodelovanje s starši ter drugimi zunanjimi institucijami - Nives Ličen
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.10.2007
1.10.2007

Predvideni čas izpeljave
15.11.2007 - 16.11.2007
20.3.2008 - 21.3.2008

2P
2P
6D
4D
2P

Kraj izvedbe
Zreče
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 47,56 €
Opombe:

Vodstveni delavci so v anketi, opravljeni v okviru Analize kakovosti pedagoškega dela vrtcev pri
osnovnih šolah 2006, izrazili potrebo po dodatnih znanjih, ki bi prispevala k njihovemu
profesionalnemu razvoju na področju vodenja na različnih področjih dejavnosti v vrtcu.

PSD / 14. Vodilno in vodstveno delo / 01. Programi usposabljanja za vodilno in vodstveno delo

Seminar za ravnateljice in ravnatelje dijaških domov
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 111
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Olga Dečman Dobrnjič; 041-335-434; 01/23 63 150; olga.decman@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Ravnateljice in ravnatelji dijaških domov.
Cilji:

Spoznati pomen in namen vzpostavljanja in razvoja dobrih medsebojnih odnosov v kolektivu z vidika
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spoznavanja samega sebe, ugotoviti smoter spremljanja in načrtovanja osebne rasti vodje in
zaposlenih, razumeti pomen spremljanja razvoja zaposlenih z vidika vrednot celostne kulture zavoda,
spoznati portfolijo.
Predavatelji in teme:
• Vzpostavljanje in razvoj profesionalnih medsebojnih odnosov - Olga Dečman Dobrnjič
• Oblikovanje posebnega razvojnega načrta s pomočjo portfolia - Jasna Škarič
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.1.2008

Predvideni čas izpeljave
15.1.2008 - 15.1.2008

4 P,D
4 P,D

Kraj izvedbe
Bled

Najvišja dovoljena kotizacija: 13,48 €
PSD / 14. Vodilno in vodstveno delo / 01. Programi usposabljanja za vodilno in vodstveno delo

Ustvarjanje vizije
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 112
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Brigita Rupar; 01 2362 102, 01 2363 142, fax 01 2362 150; brigita.rupar@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Ravnatelji osnovnih in srednjih šol, člani šolskih razvojnih timov.
Cilji:

Seminar je namenjen ravnateljem in članom projektnih, razvojnih ali mentorskih timov šol, ki želijo
aktivno ustvarjati svojo lastno prihodnost. Udeleženci bodo metodo preizkusili in jo preigrali ter pridobili
znanje kako jo lahko aplicirajo na svojih šolah. Istočasno se bodo učili veščin vodenja skupin in
pridobivali znanja iz skupinsko dinamičnih procesov.

Predavatelji in teme:
• Ustvarjanje vizije - mag. Tanja Rupnik Vec, Brigita Rupar, spec.
Obveznosti:
Št. izpeljav : 1

16 D

Aktivno sodelovanje ves čas seminarja.
Rok prijave
1.3.2008

Predvideni čas izpeljave
26.6.2008 - 27.6.2008

Kraj izvedbe
po dogovoru

Najvišja dovoljena kotizacija: 33,25 €
Opombe:

Zaželjeno je, da se seminarja poleg ravnatelja udeležijo še predstavniki razvojnega ali projektnega
tima šole.
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15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega
programa
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01. Dnevi dejavnosti
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 01. Dnevi dejavnosti

TEHNIŠKI DNEVI ZA PREDMETNO STOPNJO
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 1,5

ddr. Jožica Bezjak, doc. Lilijana Ivetac; 05 66 31 260, fax 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.upr.si,
lili.ivetac@pef.upr.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji predmetne stopnje v devetletki ter organizatorji - učitelji tehniških dnevov v poklicnih strokovnih
šolah.
Cilji:

Prikazani bodo organizacijski in izvedbeni modeli tehniških dnevov v devetletni osnovni šoli, priprava,
izvedba in evalvacija tehniških 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 od dnevnih dejavnostih, z možnostjo medpredmetnega
in medkulturnega sodelovanja med izvajalci, kjer bodo upoštevana notranja diferenciacija učencev ter
spodbujena notranja in zunanja motivacija pri pouku na predmetni stopnji.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo PUD-BJ-od ideje do izdelka kot didaktični model ob dnevih dejavnosti na predmetni stopnji v
8 P,D
devetletki - ddr. Jožica Bezjak, Ivo Kurnjek, dr. Uroš Zavodnik
• Možnosti izvedbe projektov PUD-BJ-od ideje do izdelka - vzorčni primeri izdelkov medpredmetnih in
8 P,D
medkulturnih povezav s poudarkom na teh. kulturni dediščini - ddr. Jožica Bezjak, dr. Mirko Slosar, Ivo Kurnjek
• Prikaz medpredmetnih in medkulturnih tehniških dnevov na predmetni stopnji po metodi projektnega učnega 8 P,D
dela PUD-BJ in evalvacija izvedenih projektov s pomočjo multimedijske tehnologije - ddr. Jožica Bezjak, Ema
Hribovšek, dr. Mirko Slosar
Obveznosti:

Izdelava projektne naloge Projektno učno delo "Od ideje do izdelka" (iz različnih materialov) - prikaz
izdelkov mojstrov slovenske domače obrti in etnografskih zbirk.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.9.2007 - 31.8.2008
1.9.2007 - 31.8.2008

Kraj izvedbe
IC Portorož
IC Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 144,21 €
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 01. Dnevi dejavnosti

TEHNIŠKI DNEVI ZA RAZREDNO STOPNJO
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER, Cankarjeva 5, 6000 Koper - Capodistria
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 01003

Št. točk: 1,5

ddr. Jožica Bezjak, doc. Lilijana Ivetac; 05 66 31 260, fax 05 66 31 268; jozica.bezjak@pef.upr.si,
lili.ivetac@pef.upr.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 16

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka in v podaljšanem bivanju, vzgojitelji v devetletki ter organizatorji-učitelji
tehniških dnevov v poklicnih strokovnih šolah.
Cilji:

Prikazani bodo organizacijski in izvedbeni modeli tehniških dnevov v devetletni osnovni šoli, priprava,
izvedba in evalvacija tehniških 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 od dnevnih dejavnostih, z možnostjo medpredmetnega
in medkulturnega sodelovanja med izvajalci, kjer bodo upoštevana notranja diferenciacija učencev ter
spodbujena notranja in zunanja motivacija pri pouku na razredni stopnji.

Predavatelji in teme:
• Projektno delo PUD-BJ-od ideje do izdelka kot didaktični model ob dnevih dejavnosti na razredni stopnji v
devetletki - ddr. Jožica Bezjak, Ivo Kurnjek, dr. Uroš Zavodnik
• Možnosti izvedbe projektov PUD-BJ-od ideje do izdelka - vzorčni primeri projektov - izdelava izdelkov iz
različnih okolju prijaznih materialov s poudarkom na kulturni tehnični dediščini - ddr. Jožica Bezjak, Ivo
Kurnjek, dr. MAjda Kaučič Baša
• Prikaz medpredmetnih in medkulturnih tehniških dnevov oz. projektnih tednov v obliki projektnega učenega
dela PUD-BJ in evalvacija s pomočjo multimedije - ddr. Jožica Bezjak, dr. Mirko Slosar, Ema Hribovšek
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Obveznosti:

Izdelava projektne naloge Projektno učno delo "Od ideje do izdelka" (iz različnih materialov) - prikaz
izdelkov mojstrov slovenske domače obrti in etnografskih zbirk.

Št. izpeljav : 3

Rok prijave
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007

Predvideni čas izpeljave
1.9.2007 - 31.8.2008
1.9.2007 - 31.8.2008
1.9.2007 - 31.8.2008

Kraj izvedbe
IC Portorož
IC Portorož
IC Portorož

Najvišja dovoljena kotizacija: 146,18 €
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 01. Dnevi dejavnosti

Deskanje na snegu - privlačna in zanimiva dejavnost otrok in mladine
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 27
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

dr. Boris Sila, doc.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
boris.sila@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje, drugi pedagogi, ki organizirajo zimske šole v naravi, športne dni in interesne
dejavnosti. Seminar je namenjen predvsem začetnikom deskanja na snegu.
Cilji:

Osnovni cilj je, da se učitelji športne vzgoje in vsi udeleženci seminarja čim bolje seznanijo z
deskanjem na snegu: s posebnostmi tega športa, s primerno opremo, s tehniko in metodiko športa, in
so s tem pripravljeni na vse večje povpraševanje mladine po tej športni panogi. S svojim znanjem bodo
pedagogi deskanje na primeren način predstavljali mladini ter odraslim in jo hkrati uporabljali tudi za
svojo rekreacijo.

Predavatelji in teme:
• Razvoj in pomen deskanja na snegu - Boris Sila
• Oprema - izbor in vzdrževanje - Boris Sila, Maks Vrečko
• Tehnika in metodika deskanja na snegu - Boris Sila, Maks Vrečko
• Vsebinske in organizacijske oblike deskanja na snegu v šoli v naravi, na športnih dnevih, pri interesnih
dejavnostih, krožkih - Boris Sila
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.12.2007

Predvideni čas izpeljave
30.1.2008 - 1.2.2008

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

Kraj izvedbe
Rogla

Najvišja dovoljena kotizacija: 58,60 €
Opombe:

Udeleženci morajo imeti primerno športno opremo za delo na snegu. Desko si je možno izposoditi na
smučišču.
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03. Kolesarski izpit
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 03. Kolesarski izpit

Praktična vožnja in prometna vzgoja v devetletni osnovni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 113
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 0,5

Iztok Hrastar; 02/3208-063; 02/33 26 707; iztok.hrastar@zrss.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji mentorji prometne vzgoje, ki so že obiskali tridnevni seminar Prometna vzgoja v devetletni
osnovni šoli.
Cilji:

Usposobitev učiteljev za praktično izvajanje kolesarskih izpitov v osnovni šoli.

Predavatelji in teme:
• Spretnostna vožnja na poligonu - Robert Štaba, mag. Marta Novak
• Spretnostna vožnja na vozišču - Robert Štaba, mag. Marta Novak
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.9.2007
1.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.11.2007
1.2.2008 - 30.3.2008

4 TD
4 TD
Kraj izvedbe
Maribor
Radovljica

Najvišja dovoljena kotizacija: 29,89 €
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: 114
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1,5

Iztok Hrastar; 02/3208-063; 02/33 26 707; iztok.hrastar@zrss.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, mentorji prometne vzgoje, ki izvajajo program kolesarskih izpitov.
Cilji:

Usposobitev učiteljev mentorjev za izvajanje projektov, raziskav in analiz pri prometni vzgoji v osnovni
šoli; posodobitev strategije dela na področju prometne vzgoje in varnosti otrok v osnovni šoli;
spoznavanje psiholoških izhodišč in značilnosti otrok v osnovni šoli z vidika prometne vzgoje in
usposobitev učencev za vožnjo s kolesom; seznanitev učiteljev z novo prometno zakonodajo.

Predavatelji in teme:
• Varstvo otrok in prometno vzgojne akcije - mag. Bojan Žlender
• Psihološka izhodišča prometne vzgoje - dr. Matija Svetina
• Prometno varnostni načrt šole - mag. Marta Novak
• Uporaba računalniških programov za teoretični del kolesarskih izpitov - Peter Breznik
• Kolesarski izpiti - mag. Marta Novak
• Kolo, kolesarjenje - Jože Fink
• Prometno varnostni načrt šole - delo v skupinah - mag. Marta Novak
• Kolesarski izpiti - delavnice - mag. Marta Novak
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.9.2007
1.1.2008

Predvideni čas izpeljave
1.10.2007 - 30.11.2007
1.2.2008 - 30.3.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 40,95 €
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Kraj izvedbe
Maribor
Radovljica

4P
2P
2P
2P
4P
2P
4D
4D
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04. Obvezne izbirne vsebine
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 04. Obvezne izbirne vsebine

Državljanska kultura: obvezne izbirne vsebine
PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana
Št. programa: 19
Koordinator:

Št. izvajalca: 03004

Št. točk: 0,5

Eva Klemenčič; tel.: 01 420 12 53; fax.: 01 420 12 66; eva.klemencic@pei.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Izvajalci obveznih izbirnih vsebin v gimnazijah, profesorji družboslovnih predmetov.
Cilji:

Cilji programa so prilagojeni specifičnim karakteristikam obveznih izbirnih vsebin: - teoretično in
praktično usposabljanje izvajalcev obveznih izbirnih vsebin državljanska kultura; - kontekst
izobraževanja za demokratično državljanstvo v sodobni šoli in širšem družbenem okolju; - prednosti in
slabosti posameznih didaktičnih rešitev pri izvajanju obveznih izbirnih vsebin; - didaktične rešitve, ki
povečujejo interes mladih za področje državljanske kulture; - identifikacija smotrov državljanske kulture
v slovenski gimnaziji.

Predavatelji in teme:
• Izobraževanje za demokratično državljanstvo: teoretični uvod - mag. Mitja Sardoč
• Interdisciplinarnost državljanske kulture - Eva Klemenčič
• Osnovni pojmi in ključne kompetence izobraževanja za demokratično državljanstvo - mag. Mitja Sardoč
• Sodobne didaktične rešitve državljanske kulture - Eva Klemenčič
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Aktivna udeležba na seminarju.
Rok prijave
12.11.2007

Predvideni čas izpeljave
29.1.2008 - 29.1.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 13,49 €
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Kraj izvedbe
Novo mesto

2P
1R
2 P,D
3D
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05. Podaljšano bivanje
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: 115
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Iztok Hrastar; 02/3208-063; 02/33 26 707; iztok.hrastar@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, ki izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti v podaljšanem bivanju, razredni učitelji, vzgojitelji.
Cilji:

Seznanitev 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 - Iztok Hrastar
• Načrtovanje dejavnosti (letne in tedenske priprave) - Iztok Hrastar
• Likovno ustvarjanje v podaljšanem bivanju - Liljana Arh, Andreja Jevšnik
• Ustvarjalni gib - Liljana Arh
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
1.12.2007
1.3.2008

Predvideni čas izpeljave
3.1.2008 - 31.1.2008
1.4.2008 - 30.4.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 34,43 €
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Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

1P
1P
8D
6D
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06. Šola v naravi
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 06. Šola v naravi

Novosti pri poučevanju alpskega smučanja v okviru dnevov dejavnosti in zimske šole v naravi s
primeri dobre prakse
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 28
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

izr. prof. dr. Milan Žvan, doc. dr. Blaž Lešnik; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50;
permanentno@fsp.uni-lj.si; blaz.lesnik@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Program je namenjen učiteljem športne vzgoje ter drugim učiteljem in vzgojiteljem, ki izvajajo športne
dni, dneve dejavnosti, šole v naravi in športne tabore.
Cilji:

Seznaniti udeležence z novostmi pri poučevanju alpskega smučanja in z različnimi drugimi
dejavnostmi, ki jih lahko izvajajo učitelji v okviru športnih dni, šole v naravi, športnih taborov ... Delo na
snegu bo vezano na izvedbo različnih smučarskih storitev. Ob ožje strokovnih vidikih osvajanja tehnike
in metodičnih postopkov učenja smučanja, bomo pomemben del izobraževanja namenili tudi socialnim
vidikom organizacije športnih dni in šole v naravi (tekmovanje, igre na snegu, družabni večeri ...).

Predavatelji in teme:
• Alpsko smučanje kot eno od izhodišč izvedbe športnega dne in zimske šole v naravi - Milan Žvan
1P
• Metodične in didaktične novosti pri poučevanju alpskega smučanja s svojimi prednostmi in tudi slabostmi
1P
(varnost), - Milan Žvan
• Organizacija in izvedba športnih dni in zimske šole v naravi - Blaž Lešnik
2P
• Elementarne igre na snegu - Blaž Lešnik, Uroš Martinšek
2V
• Metodične in didaktične novosti pri poučevanju smučanja na sodobno oblikovanih smučeh - Blaž Lešnik, Matej 18 V
Majerič, Uroš Martinšek
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
11.11.2007
18.11.2007

Predvideni čas izpeljave
11.12.2007 - 13.12.2007
18.12.2007 - 20.12.2007

Kraj izvedbe
Rogla
Rogla

Najvišja dovoljena kotizacija: 89,66 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo.

PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 06. Šola v naravi

Potapljanje na vdih - sodobna nadgradnja letne šole v naravi
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 29
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1,5

izr.prof. dr. Borut Pistotnik; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
borut.pistotnik@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje, učitelji drugih predmetov, ki sodelujejo v letni šoli v naravi in inštruktorji
avtonomnega potapljanja.
Cilji:

Potapljanje na vdih kot nadgradnja plavalnega opismenjevanja. Predstavitev metodičnega postopka
učenja, od začetnika do varnega rekreativnega potapljača na vdih. Potapljanje na vdih, kot zabavna in
zanimiva izkušnja pri stiku z vodnim elementom ter kot ekološko ozaveščanje otrok v naravnem okolju.

Predavatelji in teme:
• Osnove potapljanja na vdih - Borut Pistotnik
• Varno in uspešno v neznanem naravnem okolju - Borut Pistotnik
• Privajanje na novo okolje in opremo - Borut Pistotnik
• Metodični postopek učenja potapljanja na vdih - Borut Pistotnik, Marko Zadražnik, Jože Brezavšček

Pogoji:
Št. izpeljav : 1

Ni posebnih pogojev.
Rok prijave

Predvideni čas izpeljave
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Kraj izvedbe

2P
2P
3D
17 D

PSD – Posodobitveni programi

21.5.2008

21.8.2008 - 24.8.2008

otok Veruda, Pula

Najvišja dovoljena kotizacija: 67,56 €
Opombe:

Namestitev na otoku v lastnih šotorih, prehrana je organizirana po želji. Ob poglobitvi teoretičnih znanj,
možnost pridobitve licence za učenje potapljanja na vdih. Potrebna ustrezna športna oprema.

PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 06. Šola v naravi

Seminar za organizacijo in vodenje poletne šole v naravi in športnega dneva s plavalnimi vsebinami
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 30
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1

dr. Boro Štrumbelj, asist.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
boro.strumbelj@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka in učitelji športne vzgoje.
Cilji:

Cilj programa je pridobitev znanj za organizacijo in vodenje šole v naravi in predstavitev novih
možnosti vključevanja dodatnih vsebin vezanih na vodo. Poseben poudarek je dan novim metodam
učenja in didaktiki učenja plavanja v šoli v naravi in pravilom varnosti pri organizaciji šole v naravi. V
program bodo vključeni tudi različni primeri dobre prakse pri izvedbi dnevov dejavnosti in organizaciji
šol v naravi.

Predavatelji in teme:
• Organizacijske oblike izvedbe šole v naravi s plavalnimi vsebinami - Boro Štrumbelj
• Novosti v metodiki in didaktiki učenja plavanja - Jernej Kapus
• Zdravstveni in sprostitveni vplivi vodnih dejavnosti - Boro Štrumbelj, Dorica Šajber
• Sodobni pripomočki za različne dejavnosti v vodi - Dorica Šajber
• Metodika fitnesa in aerobike v vodi - Boro Štrumbelj
• Igre v vodi: Mini vaterpolo, Vodna košarka, Odbojka v vodi (metodika in praktični prikaz) - Dorica Šajber, Igor
Štirn
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.4.2008

Predvideni čas izpeljave
30.5.2008 - 1.6.2008

Kraj izvedbe
Seča

Najvišja dovoljena kotizacija: 52,78 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo za delo v vodi.
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4 P,V
2P
2 P,V
2 P,V
2V
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07. Tečaj plavanja
PSD / 15. Druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v okviru obveznega in razširjenega programa / 07. Tečaj plavanja

Obnovitveni seminar za organizacijo in vodenje 20 urnih plavalnih tečajev v prvem triletju osnovne
šole
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 31
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 1

dr. Dorica Šajber, asist.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
dorica.sajber@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji športne vzgoje.
Cilji:

Cilj seminarja je pridobitev znanj za organizacijo in vodenje obveznih 20 urnih plavalnih tečajev v
prvem triletju OŠ. Program je še posebno primeren za učitelje razrednega pouka, kakor tudi za
pedagoge športne vzgoje. Poseben poudarek je dan metodam učenja in didaktiki učenja plavanja v
prvem triletju osnovne šole in pravilom pri organizaciji tečajev. Prav tako je dan poudarek varnosti pred
utopitvami pri izvedbi tečajev. V program bodo vključeni tudi različni primeri dobre prakse pri izvedbi in
organizaciji tečajev.

Predavatelji in teme:
• Teorija in metodika učenja plavanja učencev starih 6 do 10 let - Venceslav Kapus
• Teorija in metodika prilagajanja na vodo in prsnega plavanja - Jernej Kapus
• Organizacijske oblike izvedbe tečajev - Boro Štrumbelj
• Novosti v metodiki in didaktiki učenja plavanja - Dorica Šajber
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
28.12.2007
9.5.2008

Predvideni čas izpeljave
28.1.2008 - 29.1.2008
9.6.2008 - 10.6.2008

4P
4 P,V
4 P,V
4 P,V

Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport
Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 36,01 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo ustrezno športno opremo za vaje v bazenu.

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

Seminar za pridobitev naziva vaditelj plavanja
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 Ljubljana
Št. programa: 32
Koordinator:

Št. izvajalca: 01005

Št. točk: 2,5

dr. Venceslav Kapus, izr. prof.; tel. 01/520-77-52, faks. 01/520-77-50; permanentno@fsp.uni-lj.si;
vene.kapus@fsp.uni-lj.si

Št. ur: 40 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji in učitelji športne vzgoje ter izvajalci interesnih programov, dnevov dejavnosti,
izbirnih vsebin, šole v naravi ...
Cilji:

Cilj programa je posredovanje znanj za pridobitev naziva Vaditelj plavanja. Program je še posebno
primeren za vzgojiteljice in učiteljice razrednega pouka. Poudarek je dan metodam učenja in didaktiki
učenja plavanja v prvem triletju osnovne šole. Udeleženci se bodo seznanili s primeri dobre prakse za
učenje plavanja za 20 urni plavalni tečaj za učence, v interesnih programih, dnevih dejavnosti, izbirnih
vsebin, šole v naravi ...

Predavatelji in teme:
• Teorija in metodika učenja plavanja - Venceslav Kapus
• Teorija in metodika prilagajanja na vodo in prsnega plavanja - Dorica Šajber
• Teorija in metodika kravla - Venceslav Kapus
• Teorija in metodika hrbtnega plavanja - Boro Štrumbelj
• Teorija in metodika delfina - Jernej Kapus
• Teorija in metodika skoka na glavo ter nadvodnih obratov - Igor Štirn
• Reševanje iz vode - Venceslav Kapus
Št. izpeljav : 2

Rok prijave
4.1.2008

Predvideni čas izpeljave
4.2.2008 - 8.2.2008
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Kraj izvedbe
Ljubljana, Fakulteta za šport

4P
6 P,V
6 P,V
6 P,V
6 P,V
6 P,V
6 P,V
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2.5.2008

2.6.2008 - 6.6.2008

Ljubljana, Fakulteta za šport

Najvišja dovoljena kotizacija: 81,00 €
Opombe:

Udeleženci potrebujejo za vadbo v bazenu ustrezne športne kopalke (ženske - športne dvodelne ali
enodelne, moški - kopalke z vrvico v pasu).
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16. Vzgojno-izobraževalno delo v
kombiniranih oddelkih

342
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01. Programi usposabljanja za delo v kombiniranih oddelkih
PSD / 16. Vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranih oddelkih / 01. Programi usposabljanja za delo v kombiniranih oddelkih

Kombinirani pouk v sodobni šoli
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA 28, 1000 Ljubljana
Št. programa: 116
Koordinator:

Št. izvajalca: 02001

Št. točk: 1

Marjeta Kepec; 04 280 29 15; marjeta.kepec@zrss.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih od prvega do tretjega trileja osnovne šole.
Cilji:

Posebna pozornost je na seminarju namenjena praktičnim rešitvam znotraj predpisanih zakonskih
okvirjev in novostim s tega področja. Seminar pokaže usmeritve za notranjo in zunanjo organizacijo
vzgojno izobraževalnega dela v oddelkih s kombiniranim poukom, ob upoštevanju avtonomije
strokovnih delavcev, posebnosti učencev, predpisanega programa in didaktično metodičnih možnosti.

Predavatelji in teme:
• Hospitacija v 3./ 4. razredu - Nataša Žavcer
2H
• Razgovor po hospitaciji - Marjeta Kepec, Ivanka Mori
2R
• Zunanja in notranja organizacija dela v oddelkih s kombiniranim poukom - Ivanka Mori, Marjeta Kepec
4D
• Delo v kombiniranih oddelkih v sodobni osnovni šoli pri nas in v tujini - Fani Nolimal
3D
• Uporaba sodobne IKT tehnologije za načrtovanje pouka in izvajanje pouka ter pripravo e-gradiv za učenčevo 2,50 D
samostojno delo v razredu - Ivanka Mori
• Posebnosti pri načrtovanja pouka v kombiniranih oddelkih: vsebinska in metodično didaktična priprava na
2,50 D
pouk - Marjeta Kepec
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
26.10.2007

Predvideni čas izpeljave
23.11.2007 - 24.11.2007

Najvišja dovoljena kotizacija: 37,06 €

343

Kraj izvedbe
Kapla na Kozjaku
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17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih
pedagoških načelih
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01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških
načelih
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

VZGOJA ZA ŽIVLJENJE - ELEMENTI MONTESSORI PEDAGOGIKE
Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 05007

Št. točk: 0,5

Katja Arzenšek; 01/505 7447; o-spsiska.lj@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji v osnovni šoli, svetovalni delavci, učitelji za dodatno strokovno pomoč.
Cilji:

Prenova šole je prišla do točke, ko so standardi in kurikuli vseh predmetov pripeljani do uresničitve v
učbenikih, čaka pa nas naloga izvajanja tega. Vzpostavitev sistema vrednot pa pri tem ni
izpostavljena. Cilj izobraževanja je pripraviti material, s katerim krepimo tudi vrednostni sistem, za delo
v razredu.

Predavatelji in teme:
• VZGOJA ZA ŽIVLJENJE - ELEMENTI MONTESSORI PEDAGOGIKE - Lota Gasser, Herta Kobal, Zdenka
Košnik, Majda Koren, Katja Arzenšek, Simona Mušedinović, Herta Kobal, Simona Miklavc Pinterič, Simona
Mušedinović
Obveznosti:

Udeleženci pripravijo material za delo v razredu.

Pogoji:

Pedagoško-andragoška izobrazba.

Št. izpeljav : 2

Rok prijave
10.10.2007
2.10.2007

Predvideni čas izpeljave
23.10.2007 - 25.3.2008
29.10.2007 - 30.10.2007

8 P,D

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 13,21 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 1: Montessori
psihopedagogika
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 1,5

Koordinator:

mag. Melita Kordeš Demšar; tel: 041 622 466; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo poznali naslednja področja montessori pedagogike: srkajoči um, občutljiva obdobja,
človeška nagnjenja, proces adaptacije, vloga odraslega, svoboda in meje. Udeleženci bodo znali
opazovati otroke pod vidiki novih tem.

Predavatelji in teme:
• Montessori psihopedagogika - Susan Tracy
• Montessori psihopedagogika - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
• Montessori psihopedagogika - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
Obveznosti:

Poročilo o opazovanju.

Pogoji:

Poznavanje vsebin montessori pedagogike za starostno obdobje od treh do šest let.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
26.10.2007 - 30.10.2007

11 P
8H
5 ED

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 47,41 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).
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PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 10: Prehrana in
higiena
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 0,5

Koordinator:

mag. Melita Kordeš Demšar; tel: 041 622 466; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo poznali primernost hrane za novorojenčka (dojenje) in mešano hranjenje, poznali
bodo prenatalno higieno in najpogostejše težave otrok v prvem letu življenja, nalezljive bolezni in prvo
pomoč.

Predavatelji in teme:
• Prehrana in higiena - Loreto Maria Wille
• Prehrana in higiena - Neža Le Roux
• Prehrana in higiena - mag. Melita Kordeš Demšar
Obveznosti:

Seminarska naloga.

Pogoji:

Opravljeni vsi predhodni moduli.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
12.5.2008

2P
4H
2 ED

Predvideni čas izpeljave
19.7.2008 - 19.7.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 9,15 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).

PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 2: Okolje za otroka od
rojstva do prvega leta
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 1

Koordinator:

mag. Melita Kordeš Demšar; tel: 041 622 466; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo poznali fizični in psihični razvoj otroka v starosti do enega leta ter znali uporabljati
temu razvoju primerne pripomočke. S pomočjo opazovanja bodo analizirali prakso in jo povezovali s
teorijo.

Predavatelji in teme:
• Okolje za otroka od rojstva do prvega leta - Susan Tracy
• Okolje za otroka od rojstva do prvega leta - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
• Okolje za otroka od rojstva do prvega leta - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
Obveznosti:

Poročilo o opazovanju.

Pogoji:

Opravljen modul 1.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.9.2007

Predvideni čas izpeljave
2.11.2007 - 3.11.2007

6P
4H
6 ED

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 33,03 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).
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PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 3: Okolje za otroka od
prvega do tretjega leta
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 1,5

Koordinator:

mag. Melita Kordeš Demšar; tel: 041 622 466; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo poznali fizični in psihični razvoj otroka v starosti od enega do treh let ter znali
uporabljati temu razvoju primerne pripomočke. S pomočjo opazovanja bodo analizirali prakso in jo
povezovali s teorijo.

Predavatelji in teme:
• Okolje za otroka od prvega do tretjega leta - Celma Pinho Perry
• Okolje za otroka od prvega do tretjega leta - mag. Melita Kordes Demšar, Neža Le Roux
• Okolje ta otroka od prvega do tretjega leta - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
Obveznosti:

Poročilo o opazovanju.

Pogoji:

Opravljeni vsi predhodni moduli.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.3.2008

Predvideni čas izpeljave
25.4.2008 - 30.4.2008

10 P
8H
6 ED

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 47,80 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).

PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 4: Razvoj jezika
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 0,5

Koordinator:

mag. Melita Kordeš Demšar; tel: 041 622 266; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo poznali in znali uporabljati razvojne pripomočke, ki spodbujajo razvoj jezika v starosti
do treh let. Znali bodo lastnoročno izdelati pripomočke oz. jih izbrati na tržišču.

Predavatelji in teme:
• Razvoj jezika - Celma Pinho Perry
• Razvoj jezika - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
• Razvoj jezika - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
Obveznosti:

Izdelava materiala.

Pogoji:

Opravljeni vsi predhodni moduli.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
10.3.2008

Predvideni čas izpeljave
3.5.2008 - 3.5.2008

2P
4H
2 ED

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 15,56 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).

PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 5: Otroška
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nevropsihiatrija
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 1,5

Koordinator:

mag. Melita Kordeš Demšar; tel: 041 622 466; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo poznali odstopanja od normalnega otroškega razvoja (čustveni primanjkljaji,
navezanost, zlorabe otrok) in razvojne krize otrok.

Predavatelji in teme:
• Otroška nevropsihiatrija - Drina Madden
• Otroška nevropsihiatrija - mag. Melita Kordeš Demšar
• Otroška nevropsihiatrija - Neža Le Roux
Obveznosti:

Seminarska naloga.

Pogoji:

Opravljeni vsi predhodni moduli.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
12.5.2008

8P
8D
8H

Predvideni čas izpeljave
2.7.2008 - 4.7.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 33,65 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).

PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 6: Razvoj fine in grobe
motorike
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 1

Koordinator:

mag. Melita Kordes Demšar; tel: 041 622 466; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo spoznali razvoj fine (dejavnosti z rokovanjem) in grobe motorike (ravnotežje in
gibanje). Izdelali bodo časovni trak razvoja psihomotorike.

Predavatelji in teme:
• Razvoj fine in grobe motorike - Drina Madden
• Razvoj fine in grobe motorike - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
• Razvoj fine in grobe motorike - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
Obveznosti:

Seminarska naloga.

Pogoji:

Opravljeni vsi predhodni moduli.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
12.5.2008

Predvideni čas izpeljave
7.7.2008 - 8.7.2008

4P
8H
4 ED

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 31,11 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).

PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 7: Vaje vsakdanjega
življenja I
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
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Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 1,5

Koordinator:

mag. Melita Kordeš Demšar; tel: 041 622 466; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo spoznali dejavnosti, ki so jih sposobni delati otroci v vsakdanjem življenju v starosti
od enega do treh let. Poznali bodo področje skrbi za osebo (oblačenje, čiščenje čevljev...) in okolje
(pometanje, pomivanje posode...). Udeleženci bodo znali izdelati, sestaviti in izvajati vaje vsakdanjega
življenja.

Predavatelji in teme:
• Vaje vsakdanjega življenja I - Loreto Maria Wille
• Vaje vsakdanjega življenja I - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža le Roux
• Vaje vsakdanjega življenja I - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
Obveznosti:

Izdelava materiala.

Pogoji:

Opravljeni vsi predhodni moduli.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
12.5.2008

Predvideni čas izpeljave
9.7.2008 - 12.7.2008

10 P
6H
8 ED

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 45,10 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).

PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 8: Glasba in umetnost
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 1

Koordinator:

mag. Melita Kordeš Demšar; tel: 041 622 466; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo spoznali pomen glasbe in umetnosti v obdobju nosečnosti ter prvih treh letih življenja.
Spoznali bodo značilnosti razvoja otroške risbe in vlogo odraslega na področju umetnosti.

Predavatelji in teme:
• Glasba in umetnost - Loreto Maria Wille
• Glasba in umetnost - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
• Glasba in umetnost - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
Obveznosti:

Seminar.

Pogoji:

Opravljeni vsi predhodni moduli.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
12.5.2008

Predvideni čas izpeljave
14.7.2008 - 15.7.2008

4P
6H
6 ED

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 31,11 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).

PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Izobraževanje v montessori pedagogiki za otroke od rojstva do treh let Modul 9: Vaje vsakdanjega
življenja II
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
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Št. programa:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 1,5

Koordinator:

mag. Melita Kordeš Demšar; tel: 041 622 466; melita.kordes@guest.arnes.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Strokovni delavci za obdobje od rojstva do treh let.
Cilji:

Udeleženci bodo spoznali dejavnosti, ki so jih sposobni otroci v starosti od enega do treh let delati v
vsakdanjem življenju. Poznali bodo dejavnosti s področja vljudnosti in spoštovanja ter dejavnosti
priprave, postrežbe hrane in pospravljanja mize. Udeleženci bodo znali izdelati, sestaviti in izvajati vaje
vsakdanjega življenja.

Predavatelji in teme:
• Vaje vsakdanjega življenja II - Julie Eskenazi
• Vaje vsakdanjega življenja II - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
• Vaje vsakdanjega življenja II - mag. Melita Kordeš Demšar, Neža Le Roux
Obveznosti:

Izdelava materiala.

Pogoji:

Opravljeni vsi predhodni moduli.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
12.5.2008

Predvideni čas izpeljave
16.7.2008 - 18.7.2008

10 P
10 H
4 ED

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 45,10 €
Opombe:

Literatura: knjige Marie Montessori: Srkajoči um (izdal Uršulinski zavod), The Secret of the Childhood,
Discovery of the child, Education and peace, The child in the Family. Priporočamo tudi knjigo:
Understanding the Human Beeing (Silvana Q.Montanaro).

PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Kako živijo otroci v vrtcu montessori
URŠULINSKI ZAVOD za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Ul.J.Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Št. programa: 11
Koordinator:

Št. izvajalca: 04001

Št. točk: 0,5

Metka Capuder; tel: 01 426 81 59; angelin.vrtec@guest.arnes.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 15

Ciljna skupina: Vzgojitelji predšolskih otrok ter drugi strokovni delavci.
Cilji:

Udeleženci bodo slišali osnove pedagogike montessori, opazovali bodo otroke v vrtcu, spoznali bodo
področja dela ter videli delo z materiali.

Predavatelji in teme:
• Osnove vzgojnega pristopa Marie Montessori - Metka Capuder
• Kako opazujemo otroke - Metka Capuder
• Priprava okolja za otroke - Romana Bezjak
• Materiali montessori - Romana Bezjak
• Materiali montessori - Mira Gale, Martina Jerina
• Priprava okolja za otroke - Mira Gale, Martina Jerina
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

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

Možnost seminarske naloge.
Rok prijave
5.11.2007
7.1.2008

Predvideni čas izpeljave
13.12.2007 - 13.12.2007
5.2.2008 - 5.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 21,88 €
Opombe:

Literatura: Maria Montessori: Srkajoči um (Uršulinski zavod).

PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Faze otrokovega razvoja z vidika waldorfske pedagogike - II. del
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 1

Št. izvajalca: 12025
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Št. točk: 1
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Koordinator:

Vera Grobelšek; 01-2822240; stanislava@email.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolske učitelje.
Cilji:

Cilj seminarja je spoznati, kako z vidika waldorfske pedagogike različna starostna obdobja otrok
pogojujejo metode in oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

Predavatelji in teme:
• Prehod v puberteto - Jan Thiesen
• Zaključna leta osnovne šole - Jan Thiesen
• Prehod v srednješolsko izobraževanje in prvi dve leti šolanja - Jan Thiesen
• Mladostnik ob zaključku srednje šole - Jan Thiesen
• Umetnost kot pomoč pri razumevanju otrokovega razvoja - Ingrid Thiesen
Pogoji:

2P
4P
4P
2P
4D

Predhodna udeležba na I. delu seminarja, na seminarju uravnoteženo poučevanje, kako nadgraditi
metode poučevanja, metodika poučevanja slovenščine, matematike in okolja v waldorfski šoli v I.
triadi.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.1.2008

Predvideni čas izpeljave
20.1.2008 - 20.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 44,95 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Faze razvoja otroka z vidika waldorfske pedagogike I. del
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 2
Koordinator:

Št. izvajalca: 12025

Št. točk: 1

Vera Grobelšek; 01-2822240; stanislava@email.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji, vzgojitelji.
Cilji:

Cilj seminarja je spoznati, kako z vidika waldorfske pedagogike različna starostna obdobja otrok
pogojujejo metode in oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

Predavatelji in teme:
• Otrok v predšolskem obdobju - Jan Thiesen
• Razvojne značilnosti otrok v 1. triadi - Jan Thiesen
• Prečkanje rubikona - krizno obdobje devetletnika - Jan Thiesen
• Otrok med devetim in dvanajstim letom - Jan Thiesen
• Slika kot odraz otrokove duševnosti - Ingrid Thiesen
Pogoji:

3P
4P
2P
4P
3D

Udeležba na seminarju Uravnoteženo poučevanje, kako nadgraditi metode poučevanja, metodika
poučevanja slovenščine, matematike in okolja v waldorfski šoli v I. triadi.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.10.2007

Predvideni čas izpeljave
20.10.2007 - 10.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 44,95 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Fenomenološki pristop pri poučevanju naravoslovja v osnovnih šolah
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 3
Koordinator:

Št. izvajalca: 12025

Št. točk: 1

Vera Grobelšek; 012822240; stanislava@email.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji naravoslovja v osnovnih šolah.
Cilji:

Ponuditi nove ideje ter predloge/navdih za podajanje naravoslovnih vsebin na živ, praktičen način, pri
351

PSD – Posodobitveni programi

čemer je poudarek na vzpodbujanju radovednosti učencev, razvijanju natančnega opazovanja.
Predavatelji in teme:
• Zgodovinski in epistemološki temelji naravoslovja - Godi Keller
• Praktično delo optika - Godi Keller
• Poučevanje kemije - Godi Keller
• Biologija na različnih nivojih - Godi Keller
• Refleksija udeležencev - Godi Keller
Obveznosti:

2P
4 ED
4 ED
4 ED
2R

Sestaviti zbirko opazovanjih poskusov.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.11.2007

Predvideni čas izpeljave
26.11.2007 - 20.12.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 42,75 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Glas kot pomembno učiteljevo vzgojno-izobraževalno sredstvo
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 4
Koordinator:

Št. izvajalca: 12025

Št. točk: 1,5

Vera Grobelšek; 01-2822240; stanislava@email.si

Št. ur: 24 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji v osnovni in srednji šoli.
Cilji:

Glas je učiteljev osnovni pripomoček pri posredovanju učne snovi. Temeljni cilj je razviti razumevanje
vpliva učiteljevega govora na delo v razredu in razviti sposobnosti njegovega zavestnega usmerjanja.

Predavatelji in teme:
• Učiteljev glas in njegov pomen v razredu - Sarah Kane
• Vaje za razvoj govornih sposobnosti - Sarah Kane
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
25.10.2007

4D
20 D

Predvideni čas izpeljave
5.11.2007 - 30.11.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 51,55 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Kako nadgraditi metode poučevanja
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 5
Koordinator:

Št. izvajalca: 12025

Št. točk: 1

Vera Grobelšek; 01 2822240; stanislava@email.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji v osnovni in srednji šoli.
Cilji:

Izboljšati metodiko poučevanja na različnih starostnih stopnjah in kako si učitelj lahko pomaga pri
dnevnem delu v razredu.

Predavatelji in teme:
• Sedem vrlin umetnosti poučevanja - Christof Wiechert
• Opazovanje otroka - Christof Wiechert
• Razvoj ustvarjalnega poučevanja s pomočjo sil domišljije - Christof Wiechert
• Vodenje dinamike razreda - Christof Wiechert
Pogoji:

Št. izpeljav : 1

Udeležba na seminarju Uravnoteženo poučevanje, faze otrokovega razvoja z vidika waldorfske
pedagogike (I. in II. del), metodika poučevanja slovenščine, matematike in okolja v waldorf. šoli v I.
triadi
Rok prijave
1.12.2007

Predvideni čas izpeljave
14.12.2007 - 16.12.2007
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Kraj izvedbe
Ljubljana

4P
4P
4P
4P
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Najvišja dovoljena kotizacija: 37,20 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Metodika poučevanja matematike v I. triletnem obdobju osnovne šole z vidika waldorfske
pedagogike
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 6
Koordinator:

Št. izvajalca: 12025

Št. točk: 1

Vera Grobelšek; 01 2822240; stanislava@email.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka.
Cilji:

Spoznati metode dela, ki jih uporablja waldorfski učitelj pri pouku matematike v prvem triletnem
obdobju.

Predavatelji in teme:
• Uvod v poučevanje matematike v waldorfski šoli - Vera Grobelšek
• Pomen vključevanja gibanja, čutov in doživljanja - Vera Grobelšek
• Praktične vaje - Vera Grobelšek
Pogoji:

2P
8P
6V

Predhodna udeležba na seminarjih Uravnoteženo poučevanje, Faze otrokovega razvoja, Kako
nadgraditi metode poučevanja, Metodika poučevanja slovenščine in okolja v waldorfski šoli v I. triadi.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.2.2008

Predvideni čas izpeljave
1.3.2008 - 15.4.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 18,23 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Metodika poučevanja slovenščine v 1. triletnem obdobju osnovne šole z vidika waldorfske
pedagogike
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 7
Koordinator:

Št. izvajalca: 12025

Št. točk: 1

Vera Grobelšek; 01 2822240; stanislava@email.si

Št. ur: 16 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka.
Cilji:

Spoznati metode poučevanja slovenščine v I. triletnem obdobju s stališča waldorfske pedagogike.

Predavatelji in teme:
• Uvod v metodiko poučevanja slovenščine - Vera Grobelšek
• Razvijanje poslušanja - Vera Grobelšek
• Od slike do črke - Vera Grobelšek
• Pisanje in branje - Vera Grobelšek
• Uvod v pouk jezika - Vera Grobelšek
Pogoji:
Št. izpeljav : 1

2P
4 P,V
4 P,V
4P
2P

Predhodna udeležba na seminarjih Uravnoteženo poučevanje, Faze otrokovega razvoja, Kako
nadgraditi metode poučevanja, Metodika poučevanja matematike in okolja v waldorfski šoli v I. triadi.
Rok prijave
5.1.2008

Predvideni čas izpeljave
10.1.2008 - 10.2.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 17,45 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Metodika spoznavanja okolja z vidika waldorfske pedagogike
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 8
Koordinator:

Št. izvajalca: 12025
Vera Grobelšek; 01 2822240; stanislava@email.si
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Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka.
Cilji:

Spoznati metode poučevanja spoznavanja okolja v waldorfskih šolah.

Predavatelji in teme:
• Otrokovo doživljanje okolja kot izhodišče za poučevanje v I. triletnem obdobju - Vera Grobelšek
• Od zgodbe do narave - Vera Grobelšek
Pogoji:

4P
4V

Predhodna udeležba na seminarjih Uravnoteženo poučevanje, Faze otrokovega razvoja, Kako
nadgraditi metode poučevanja, Metodika poučevanja slovenščine in matematike v waldorfski šoli v I.
triadi.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave
7.5.2008

Predvideni čas izpeljave
10.5.2008 - 30.5.2008

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 9,10 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Športne igre za otroke od 8 do 14 let
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 9
Koordinator:

Št. izvajalca: 12025

Št. točk: 1,5

Vera Grobelšek; 01-2822240; stanislava@email.si

Št. ur: 24 (v dveh delih)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji športne vzgoje v OŠ in učitelji razrednega pouka.
Cilji:

Spoznavanje športnih iger, ki so primerne za posamezno starostno obdobje in njihov vzgojnoizobraževalni pomen.

Predavatelji in teme:
• Igre z vrvjo - Martin Baker
• Igre z lovljenjem - Martin Baker
• Igre z žogo - Martin Baker
• Odzivne igre/igre s poudarkom na refleksih - Martin Baker
Št. izpeljav : 1

Rok prijave
30.9.2007

Predvideni čas izpeljave
6.10.2007 - 21.10.2007

4D
8D
8D
4D
Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 57,28 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Uravnoteženo poučevanje
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana
Št. programa: 10
Koordinator:

Št. izvajalca: 12025

Št. točk: 1

Vera Grobelšek; 01-2822240; stanislava@email.si

Št. ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Učitelji v osnovni in srednji šoli.
Cilji:

Spoznati vlogo umetnosti za razvoj higieničnega, uravnoteženega in starosti primernega poučevanja.
Pri tem pa morajo učitelji spoznati in razviti lastne umetniške izrazne sposobnosti.

Predavatelji in teme:
• Poučevanje, ki razvija otrokove kognitivne sposobnosti, voljo in čutenje - Georg Locher
• Modeliranje z glino - Georg Locher
Pogoji:

8P
8D

Udeležba na seminarjih Faze otrokovega razvoja z vidika waldorf. pedagogike (I. in II. del), Kako
nadgraditi metode poučevanja, Metodika poučevanja slovenščine v I. triadi z vidika waldorf. pedagog..
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Št. izpeljav : 1

Rok prijave
15.9.2007

Predvideni čas izpeljave
28.9.2007 - 30.9.2007

Kraj izvedbe
Ljubljana

Najvišja dovoljena kotizacija: 37,75 €
PSD / 17. Vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih / 01. Programi usposabljanja za vzgojno-izobraževalno delo po posebnih pedagoških načelih

Otrok v pedagogiki montessori
Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec montessori, Slovenska 17, 2000 Maribor
Št. programa: 1
Koordinator:

Št. izvajalca: 12026

Št. točk: 0,5

Teja Tomazin; 02 251 48 48 0590 92 110; hisa.otrok@slomskov-zavod.si

Št. ur: 8 (strnjeno)

Št. udeležencev: 30

Ciljna skupina: Vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji 1. triade.
Cilji:

- Osvojiti osnovne značilnosti pedagogike montessori, - obogatiti osvojeno znanje z opazovanjem
konkretnega dela otrok v vrtcu, - utrditi nova spoznanja in spodbuditi k možnostim uvajanja elementov
pedagogike montessori v konkretno delo udeležencev.

Predavatelji in teme:
• Začetek, razvoj in bistveni elementi pedagogike montessori - Romana Bezjak
• Hospitacije v oddelkih, vzgojitelj Teja Tomazin - Teja Tomazin
• Predstavitev montessori materialov ter možnost uvajanja pedagogike montessori v konkretno delo
udeležencev, predavatelj Romana Bezjak, vzgojitelj Teja Tomazin - Romana Bezjak, Teja Tomazin
Obveznosti:
Št. izpeljav : 2

Seminarska naloga.
Rok prijave
18.12.2007
22.1.2008

Predvideni čas izpeljave
18.1.2008 - 18.1.2008
22.2.2008 - 22.2.2008

Najvišja dovoljena kotizacija: 12,50 €
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Kraj izvedbe
Maribor
Maribor

2P
4H
2 R,V

