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Kulturna zavest in izražanje
PROJEKT KULTURNA ZAVEST IN IZRAŽANJE
Na Javnem razpisu za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2009,
2010 in 2011, ki ga financirata MŠŠ in delno EU (Evropski socialni sklad ), smo bili izbrani za izvajanje projekta Kulturna zavest in
izražanje.
Vsebinsko področje projekta je vključevalo devet programov, ki smo jih izvajali naslednji partnerji:
Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem
• Filozofska fakulteta Univerze Maribor
• Pionirski dom - Center za kulturo mladih Ljubljana
•

•

Cilji vseh programov v projektu so bili dodatno motivirati in usposobiti vzgojitelje v vrtcih in dijaških domovih, učitelje OŠ in SŠ ter
strokovne delavce javnih zavodov v vzgoji in izobraževanju, ki se želijo in se že ukvarjajo s kulturnimi in z umetniškimi dejavnostmi
ter s pismenostjo različnih predmetnih področij v najširšem smislu in z vzgojo mladih in vseživljenjskim učenjem
Trajanje izobraževanja je tri leta, in sicer:
l. 2009, 3-dnevno izobraževanje, 24 ur,
l. 2010, 2-dnevno izobraževanje, 16 ur,
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l. 2011, 2-dnevno izobraževanje, 16 ur.

Programi poudarjajo ustvarjalne pristope:
•

pri spodbujanju umetniškega izražanja in sprejemanju kulturne tvornosti:

Programa:
1. UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper (odgovorna oseba doc. dr. Vesna Mikolič, kontaktna oseba ga. Jasna Zorko); Umetnostno
izražanje in kulturna vzgoja v vzgoji in izobraževanju
2. Pionirski dom – Center za kulturo mladih Ljubljana, Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana (odgovorna oseba ga. Viktorija Potočnik,
prof.)Spodbujanje vizualne kulture v šoli
in
•

pri posodabljanju didaktičnih pristopov za dvig bralne pismenosti v najširšem smislu od vrtca od fakultetnega izobraževanja.

Programi:
UP PEF, Canakrjeva 5, 6000 Koper (koordinator mag. Ivan Lešnik)
1. Zgodnja pismenost,
2. Jezikovna pismenost,
3. Umetnška pismenost,
4. Naravoslovno-matematična, tehniška in družboslovna pismenost.

UM FF Maribor, Koroška cesta 160, 2000 Maribor (koordinatorica mag. Jožica Slana)
1. Razvoj bralne pismenosti, branja in bralne kulture,
2. Razvoj pismenosti in kompetenc učiti se,
3. Sistematično razvijanje bralne kompetence in kompetence učiti se.
Programi pokrivajo vsa vsebinska področja vključevanja kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne in bralne
pismenosti različnih področij.
Predavatelji posameznih programov so ugledni strokovnjaki in praktiki na svojem področju z izvrstnimi strokovnimi referencami
izbranih vsebinskih sklopov. Vsi imajo tudi izkušnje kot predavatelji v programih izobraževanja in profesionalnega usposabljanja ter
neposrednim delom z otroki in mladimi.
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Evalvacija projekta
Evalvacija je potekala sprotni po vsakem izobraževanju, letno, ob koncu vsakega leta in zaključno ob koncu projekta.

Potrdila udeležencem programov
Vrste:
Potrdilo o udeležbi (na željo udeleženca)
Potrdilo o opravljenem programu (v 30 dneh po opravljeni fazi)
Potrdilo o izvajanju programa (na željo predavatelja)
Potrdilo za dodatno strokovno delo (po predhodnem soglasju MŠŠ – Pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive (Ur.
L.RS, št. 54/02))

Točkovanje
Po 30. in 31. členu pravilnika se programi točkujejo tako:
od 8 do 15 ur 0,5 točke,
• od 16 do 23 ur 1 točka,
• 24 ur 1,5 točke.
•

Podlaga: Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. L. RS,
št. 64/04, 83/05 in 27/07).

Časovna razporeditev izobraževanj za 2. fazo po programih (UP PEF):
• Razvijanje zgodnje pismenosti - Koper / NOVI TERMINI
• Razvijanje zgodnje pismenosti - Brežice
• Razvijanje zgodnje pismenosti - Logatec
• Razvijanje zgodnje pismenosti - Vodice
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• Razvijanje jezikovne pismenosti
• Razvijanje naravoslovno-matematične pismenosti

Časovna razporeditev izobraževanj za 3. fazo po programih (UP PEF):
• Razvijanje zgodnje pismenosti
• Razvijanje jezikovne pismenosti
• Razvijanje naravoslovno-matematične pismenosti

Vse dodatne informacije so vam na voljo na naslednjih tel št. in e-naslovih:
Oriana Gregorič; tel.:05 6631260 ; e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
ali
mag. Ivan Lešnik; tel.:05 6631266 ; e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
ali
dr. Vida Medved Udovič; tel.: 05 6631265; e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite
Javascript.
Ponudba programov projekta je objavljena na spletnih straneh Pedagoške
www.kulturnazavest.upr.si, kjer jo lahko pregledate, izberete program in se tudi prijavite.

fakultete

Univerze

na

Primorskem:

KOTIZACIJE
Kotizacij za predpisane programe ni, saj jih v celoti financirata MŠŠ in delno EU (Evropski socialni sklad).

Koordinator projekta:
doc. dr. Ivan Lešnik
Vodja Projekta:
izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
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