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Center za vseživljenjsko učenje UP PEF (v nadaljevanju CVŽU UP PEF) tudi v študijskem
letu 2020/2021 različnim ciljnim skupinam ponuja izobraževanja, na katere se lahko prijavi
-

posameznik ali

-

vzgojno-izobraževalni zavod.

V kolikor se na izobraževanje prijavi vzgojno-izobraževalni zavod, se izobraževanje izvede
na sedežu naročnika, v nasprotnem primeru pa na sedežu Pedagoške fakultete Univerze na
Primorskem (Cankarjeva 5, Koper) ali na dislociranih enotah (Nova Gorica, Novo mesto,
Slovenske Konjice, Škofja Loka, Ptuj) in v skladu z izkazanim povpraševanjem in zbiranjem
prijav. Določena izobraževanja (ali del) se lahko v skladu z dogovoromo izvedejo tudi na
daljavo (npr. preko videokonferečnega sistema ZOOM).

V svojem poslovnem načrtu CVŽU UP PEF ponuja različne sklope za različne ciljne
skupine:
-

»ABC« fakulteta (za učence in dijake),

-

»Modra« fakulteta (za starostnike),

-

Posodobitveni programi (preko KATIS-a, za strokovne delavce),

-

Predavanja, delavnice in seminarji (za različne ciljne skupine),

-

Svetovanje za izobraževanje (za dijake in študente) in

-

Alumni klub UP PEF (za diplomante in tudi študente).

CVŽU UP PEF bo v okviru organizacije in izvedbe poskrbel za
-

predstavitev izobraževanja,

-

zbiranje prijav in komunikacijo med vsemi deležniki,

-

pripravo gradiv in evalvacije ter za

-

izdajo potrdil, ki veljajo za napredovanje.

Po enoletnem delovanju je CVŽU UP PEF zbral teme, za katere so bile določene ciljne
skupine najbolj zainteresirane, in sicer v obliki:
-

različnih izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev),

-

Programov profesionalnega usposabljanja,

-

Študijskih programov za izpopolnjevanje in

-

»ABC« delavnic za učence, dijake in študente.
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Informacije in prijava
e-mail

cvzu@pef.upr.si

mob. št.

031 / 634 - 017

spletna stran

www.pef.upr.si/organiziranost_fakultete/center_za_vsezivljenjsko_ucenje/predstavitev

www.facebook.com/cvzuuppef
predstojnik centra

izr. prof. dr. Dejan Hozjan
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1 PREDAVANJA, DELAVNICE IN SEMINARJI
Ponudba izobraževanj je razdeljena na spodnje sklope in se izvede v skladu s
povpraševanjem.
-

inkluzija, gibanje, matematika naravoslovje, posebne teme, uporaba različnih
didaktičnih strategij po predmetnih področjih,

-

ter druge teme po dogovoru.

Vstopam v svet branja in
pisanja z vsemi čutili –
medpodročno povezovanje

Izvajalci: doc. dr. Barbara Baloh; dr. Petra Furlan, viš.
pred.; Giuliana Jelovčan, viš. pred.; Bojana Kralj, pred.
Ciljna skupina: vzgojitelji obeh starostnih skupin,
učitelji/vzgojitelji v 1. triletju OŠ
Termin: februar, marec 2021
Trajanje: 24 ur (v treh delih)
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a (če bo
možno, se lahko izvede tudi v živo)
Cena na udeleženca: 95,00 EUR (VIZ) in 190,00 EUR
(ostali) z DDV
Št. min udeležencev: 30
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Seminar bo skozi dejavnosti začetnega opismenjevanja (predopismenjevalne in
opismenjevalne dejavnosti) povezoval cilje predmetnih in kurikularnih področjih jezik,
gibanje, glasba in naravo. Udeleženci bodo usvojili didaktične pristope za spodbujanje
začetnega opismenjevanja: vidnega zaznavanja, grafomotorike, slušnega zaznavanja v
povezavi z glasbo, in sicer tako slušnega razločevanja kakor tudi slušnega razčlenjevanja.
Predstavljena bodo teoretična izhodišča začetnega opismenjevanja, v slovenski praksi vse
bolj uveljavljeno t.i. veččutno poučevanje, kar bo v nadaljevanju podkrepljeno s konkretnimi
primeri povezovanja aktivnosti z vseh področji (jezik, gibanje, glasba in naravoslovje), za
spodbujanje vseh vidikov otrokovega razvoja.
V predšolskem obdobju je potrebno visoko zavedanje, da otroku gibalna/športna aktivnost
v različnem okolju nudi možnosti za aktivno in celostno učenje, skozi vsa čutil, na
konkretnem nivoju, skozi didaktično gibalno igro in naravnimi oblikami gibanja.
Vključevanje jezika, glasbe in vsebin zgodnjega poučevanja naravoslovja pri
gibalnih/športnih aktivnostih pozitivno vplivajo na različne razsežnosti otrokove osebnosti,
v določeni meri tudi izboljšajo perceptivno - gibalnih sposobnosti.
Glasbena vzgoja obsega razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti, ki so potrebni za
otrokov glasbeni razvoj. Nanj vpliva spodbudno učno okolje, ki z razvojem glasbenih
sposobnosti in spretnosti povečuje zmožnost glasbene ustvarjalnosti otroka.
Udeležencem bomo na temeljih področja narave predstavili teoretična izhodišča
izkustvenega učenja, ki omogoča samostojno iskanje in razmišljanje z lastno aktivnostjo
ter s tem pridobivanje lastnih izkušenj. Predstavili bomo primere dobre prakse te sodobne
učne strategije, ki izhajajo iz vsakodnevnih življenjskih situacij in tvorijo medpodročne
povezave.
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Vidna spodbuda kot izhodišče
za pripovedovanje
(umetnostnega in
neumetnostnega besedila)

Izvajalci: doc. dr. Barbara Baloh; doc. dr. Eda Birsa
Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka
Termin: 15. in 16. 1. 2021
Trajanje: 16 ur
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Cena na udeleženca: 95,00 EUR (VIZ) in 190,00 EUR
(ostali) z DDV
Št. min udeležencev: 30
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Vidne spodbude, na katerih se dogaja nekaj nevsakdanjega, nepričakovanega,
ki so čustveno močne, ki prikazujejo nekaj več kot le potek te ali one dejavnosti, so za
razvijanje pripovedovalne sheme zelo ustrezne. Na podlagi vizualne spodbude lahko
posameznik v lastno pripoved vnaša več elementov dinamizacije, s katerimi ustvarja
zgodbeno napetost. Slikovni znaki predstavljajo kraj/čas dogajanja, osebe in njihova
razpoloženja z likovnimi elementi, kot so linija, barva, svetloba, sence, oblike, struktura ter
kompozicija. Funkcija besed pa se uresničuje v pripovedovanju zgodbe s konvencionalnimi
znaki, na linearni način, tj. od leve proti desni. Razvijamo lahko likovno naracijo brez ali s
časovnimi preskoki.

Opismenjevanje skozi risbo in
glasove

Izvajalci: doc. dr. Barbara Baloh; doc. dr. Eda Birsa
Ciljna skupina: vzgojitelji
Termin: 22. in 23. 1. 2021
Trajanje: 16 ur
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Cena na udeleženca: 95,00 EUR (VIZ) in 190,00 EUR
(ostali) z DDV
Št. min udeležencev: 30
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Likovne umetnosti in jezika se učimo na enak način, skozi proces vidnega
zaznavanja in ustvarjanja ter branja in pisanja. Pri tem sta otroku v veliko oporo razviti
vizualna pismenost in sposobnost vidnega razlikovanja, ki sta tesno povezani z razvojem
pozornosti. V teh procesih se likovne in jezikovne dejavnosti vzajemno prepletajo
in dopolnjujejo. Otroku nudijo bogato učno okolje in kakovostne spodbude za likovni in
jezikovni razvoj in ustvarjalnost. Skozi dejavnosti začetnega opismenjevanja
(predopismenjevalne in opismenjevalne dejavnosti) bodo povezovani cilji predmetnih in
kurikularnih področij jezika in likovne umetnosti. Udeleženci bodo usvojili didaktične
pristope za spodbujanje začetnega opismenjevanja: vidno zaznavanja tudi v povezavi z
analizo likovnih del na splošno, preko likovnih del umetnikov, grafomotoriko tudi v povezavi
s pisnimi in likovnimi znaki (črte, različne vrste pisal, podlag..in eksperimentiranje z njimi),
slušno zaznavanje in pripovedovanje. Predstavljena bodo teoretična izhodišča začetnega
opismenjevanja, v slovenski praksi vse bolj uveljavljeno t.i. veččutno poučevanje, kar bo v
nadaljevanju podkrepljeno s konkretnimi primeri povezovanja jezika in likovne umetnosti. Z
udeleženci bomo izvedli praktične dejavnosti v povezavi z omenjeno tematiko, in sicer kot
izkustveno učenje (praktično delo), sodelovalno učenje, individualno delo za doseganje
ciljev medpredmetnega povezovanja.
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Protokolarni kažipot Akademije
za poslovni protokol

Izvajalec: Ksenija Benedetti
Ciljna skupina: vzgojno-izobraževalni zavodi
Termin in trajanje: v skladu z dogovorom
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na sedežu VIZ
Cena: v skladu z dogovorom
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: V okviru izobraževanja bodo udeleženci spoznali pravila lepega vedenja in
primernega videza, uspešno komuniciranje in timsko delo, besedno in nebesedno
komunikacijo, rokovanje, naslavljanje, seznanjanje, pisno komuniciranje (uradni dopisi,
vljudnostna pisma, čestitke, vabila, elektronska komunikacija, vabila, opravičila zahvale).
Ostalo vsebino prilagodimo po dogovoru.

Ocenjevanje otroških likovnih
del

Izvajalec: doc. dr. Eda Birsa
Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka
Termin: 14. 11. 2020
Trajanje: 8 ur
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Cena na udeleženca: 60,00 EUR (VIZ) in 120,00 EUR
(ostali) z DDV
Št. min udeležencev: 30
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: V okviru izobraževanja se bodo udeleženci seznanili z učinkovitim načrtovanjem
likovnih nalog, načrtovanje kriterijev za ocenjevanje, analiza likovnih del, ocenjevanje
likovnih del otrok. S ponujeno vsebino želimo strokovni kader seznaniti s konkretnimi
primeri, ki bodo pomagali odpraviti nejasnosti, ki se pojavljajo pri načrtovanju likovnih
nalog, analizi ter ocenjevanju likovnih del.

Pevski glas seže v deveto vas

Izvajalci: prof. dr. Bogdana Borota; Andreja Štucin
Cergol, pred.
Ciljna skupina: učitelji, vzgojitelji
Termin: 2. 2. 2021
Trajanje: 4 ur
Lokacija: UP PEF ali po dogovoru na izbranem VIZ
Cena: 168,00 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 30
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Pevski glas je za otroka pomembno izrazno sredstvo, s katerim ustvarja,
poustvarja in raziskuje. Razvoj pevskega glasu ni samo po sebi umeven. Spretnosti petja
razvijamo in negujemo celo življenje, še posebej pa v zgodnjem obdobju. Napredek v
razvoju pevskega glasu opazimo v enakomernem izdihu, glasovnem obsegu, petju dolgih
vokalov, jasni dikciji in izenačitvi barve v različnih pevskih registrih. Skozi igro in glasbene
dejavnosti otroku lahko prizgojimo tudi zdravo rabo glasu in občutljivost za interpretacijo.
Zato je namen delavnice preizkusite izbrane pevko-tehnične vaje ter načrtovati in izvesti
didaktične postopke učenja petja vrtcu in osnovni šoli s posebnim poudarkom na
oblikovanju pevskega programa. Študijsko gradivo, ki ga bodo udeleženci delavnice prejeli
na izobraževanju bo uporabno pri delu z otroki v vrtcu in osnovni šoli.
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Priprava na strokovni izpit na
področju vzgoje in
izobraževanja

Izvajalci: izr. prof. dr. Dejan Hozjan; doc. dr. Martina
Mejak; Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred.
Ciljna skupina: vzgojno-izobraževalni zavodi
Termin: četrtek (16.00 - 20.00), petek (16.00 - 20.00)
in sobota (8.00 - 12.00) v marcu in aprilu 2021
Trajanje: 50 ur
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Cena na udeleženca: 290,00 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 30
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Priprava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja je namenjena
kandidatom za strokovni izpit za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, in sicer:
- pripravnikom na področju vzgoje in izobraževanja in
- kandidatom, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu
oziroma šoli, dijaških domovih in ljudskih univerzah.
Priprava na strokovni izpit se bo izvedela v naslednjem obsegu:
1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev Evropske unije in predpisi s področja
človekovih pravic - 20 ur;
2. slovenski knjižni jezik - 20 ur;
3. predpisi s področja vzgoje in izobraževanja (ZOFVI in področna šolska zakonodaja) 10 ur.
Kandidati dobijo vso potrebno aktualno literaturo in nasvete za uspešno opravljanje
strokovnega izpita. Več o strokovnem izpitu za strokovne delavce v vzgoji in
izobraževanju: https://www.gov.si/teme/strokovni-izpit-za-strokovne-delavce-v-vzgoji-inizobrazevanju/

Sodelovalno učenje ob podpori
IKT

Izvajalci: dr. Andreja Klančar; prof. dr. Andreja Istenič
Starčič
Ciljna skupina: učitelji v OŠ
Termin: 7. in 21. 11. 2020 ali 23. 1. in 6. 2. 2021
Trajanje: 16 ur
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Cena na udeleženca: 60,00 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 30
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina:
• izzivi poučevanja z IKT;
• sodelovanje v spletnem okolju in razvijanje sodelovalnega odnosa;
• skupinsko delo v spletnem učnem okolju;
• seznanitev in uporaba konkretnih spletnih orodji, spletne učilnice in aplikacij, ki jih lahko
uporabimo za delo v razredu in na daljavo.
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Vloga mediacije v šoli

Izvajalka: Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred. in prof.
dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Ciljna skupina: učitelji in strokovni delavci v OŠ
Termin: januar 2021
Trajanje: 2 pedagoški uri
Lokacija: na sedežu UP PEF ali preko ZOOM-a
Cena: brez kotizacije
Št. maks udeležencev: 50
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: V šolskem prostoru nemalokrat prihaja do konfliktov in sporov, ki so tudi sicer
sestavni del življenja. Uporabo in poučevanje metod njihovega razreševanja in
obvladovanja lahko tako razumemo kot enega izmed bistvenih nalog šole, ki pripravlja
učence na samostojno življenje. Za reševanje sporov in konfliktov se tudi na šolskem polju
čedalje pogosteje poseže po metodi mediacije, ki posledično počasi spreminja tudi šolsko
kulturo in šolsko klimo ter počasi gradi novo kulturo odnosov.
Na predavanju bosta izvajalki predstavili mediacijo, kot metodo reševanja sporov, in njeno
vlogo v šolskem prostoru. Udeleženci se bodo tudi seznanili z rezultati raziskave o
prisotnosti mediacije na šolskem polju na štirih izbranih osnovnih šolah v slovenski Obalni
regiji, pri čemer bo poudarek na tem, kako se lahko pristope, tehnike in načela mediacije
vključuje v sodobne vzgojno-izobraževalne procese v šoli. Predavanje bo vključevalo
interaktivne vaje in prikaz praktičnih primerov. Potekala bo tudi razprava o vlogi šole pri
procesu oblikovanja nove kulture odnosov ter umeščenosti mediacije in njenih možnosti za
nadaljnjo pronicanje v vzgojno-izobraževalni proces s ciljem postati njegov sestavni del.

Vpliv starševske vpletenosti v
izobraževanje otrok na
sodelovanje med šolo in starši

Izvajalka: Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred.; prof. dr.
Jurka Lepičnik Vodopivec
Ciljna skupina: učitelji in strokovni delavci v OŠ
Termin: marec 2021
Trajanje: 2 pedagoški uri
Lokacija: na sedežu UP PEF ali preko ZOOM-a
Cena: brez kotizacije
Št. maks udeležencev: 50
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Vsakdanje izkušnje vse bolj pritrjujejo domnevi, da je za uspešen vzgojnoizobraževalni proces bistvenega pomena partnersko sodelovanje staršev in šole. Kot pravi
Epstein (2001) še ni dolgo nazaj, ko je bila ločnica med vzgojno-izobraževalnimi
dolžnostmi staršev in učiteljev povsem jasna. Starši so bili odgovorni za vzgojo otrok
doma, učitelji pa so bili zadolženi za njihovo izobraževanje v šoli. Danes je slika drugačna.
Tekom predavanja se bomo še posebej osredotočili na vprašanje, ali lahko starševsko
vključevanje dojemamo tudi kot dejavnik socialne diferenciacije otrok. Hkrati bomo v
razpravo vključili tudi vidik spoštovanja načel enakosti in pravičnosti v šoli, ki sta zapisana
tudi v Beli knjige vzgoje in izobraževanja.
Starševsko vpletenost v izobraževanje otrok bomo tako osvetlili iz treh vidikov –
pedagoškega, pravnega in kot potencialnega dejavnika neenakosti. Poleg izsledkov
različnih raziskav, bomo v razpravo vključili tudi praktične primere, pravne okvire in
relevantno sodno prakso na tem področju.
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Plesne dejavnosti za najmlajše

Izvajalec: mag. Vid Lenard, pred.
Ciljna skupina: vzgojiteljice, učiteljice prve triade
Termin: 29. 10., 5. 11., 12. 11. in 19. 11. 2020 (po 4
ure)
Trajanje: 16 ur (4 srečanja po 4 ure)
Lokacija: telovadnica oz. na daljavo preko ZOOM-a
Cena na udeleženca: 110,00 EUR brez DDV
Št. min udeležencev: 30
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Ozavestiti gibanje in spodbujati otroke k izražanju ter učenju skozi gibanje.
Udeleženci bodo ozavestili svoje telo in posledično prepoznali izrazne potenciale v otrocih,
v igralnici in šoli bodo znali spodbuditi otroke k gibalnemu raziskovanju in učenju, razumeli
bodo razliko med igro, gibanjem in plesom, tako da bodo sodelovali v razgovoru, gibalnem
ustvarjanju in tako, da se bodo naučili pisati plesne priprave.

NTC učenje

Izvajalec: dr. Ranko Rajović, dr. med
Ciljna skupina: vzgojno-izobraževalni zavodi
Termin: v skladu z dogovorom
Trajanje: 2-dnevni ali 3-dnevni seminar
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na sedežu VIZ
Cena: v skladu z dogovorom
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Dr. Ranko Rajović je specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije,
sodelavec UNICEF-a za izobraževanje in član Komiteja svetovne Mense za nadarjene. Je
avtor programa NTC (Nikola Tesla Centra). Kot nevroendokrinolog vnaša najnovejša
medicinska odkritja o možganih v pedagogiko. NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji
na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično
usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in
utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med nevroni) v času njihovega
najintenzivnejšega razvoja. Izobraževanje je lahko kot 2-dnevni ali 3-dnevni seminar. Na
izobraževanju boste spoznali osnove NTC učenja, nevrofiziologije razvoja možganov in
učenja ter skozi delavnice urili kako razvijati funkcionalno učenje otrok.
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2 PROGRAMI PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA

Izobraževalna tehnologija za
raznolikost učnih metod in
oblik, sprotno in končno
preverjanje ter individualizacijo

Izvajalec: prof. dr. Andreja Istenič Starčič
Ciljna skupina: učitelji v osnovni šoli
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 30. 1. 2021 in 6. 2. 2021
Trajanje: 16 ur (v dveh delih)
Lokacija: UP PEF
Prijava: Katis do 22. 1. 2021
Cena: 5,99 EUR z DDV (VIZ)

Vsebina: Udeleženci bodo ozavestili svoje znanje o izobraževalni tehnologiji in njeni
uporabi v razredu za interaktivne dejavnosti in za povezovanje učenja v različnih
kontekstih. Cilji programa:
-

načrtovati, poučevati, reflektirati in evalvirati ob podpori izobraževalne tehnologije;
spoznati kako izbirati in prilagajati učne metode, digitalne vire in izobraževalno
tehnologijo;
spoznati oblike in orodja za interaktivne dejavnosti v razredu in v razširjenem
učnem okolju (povezovanje šolskega in domačega dela);
razvoj digitalne pismenosti sodelovanje in komunikacijo učencev v digitalnem
okolju;
oblikovanje dveh priprav za vpeljavo načrtovanih sprememb v razredu;
avdio in video refleksija.

Aktivne metode spoznavanja
matematike v predšolskem
obdobju

Izvajalec: dr. Lea Kozel, viš. pred.
Ciljna skupina: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 9. 1. 2021
Trajanje: 8 ur
Lokacija: UP PEF
Prijava: Katis do 31. 12. 2020
Cena: 18,12 EUR z DDV (VIZ)

Vsebina: S predstavitvijo teoretičnih izhodišč nekaterih matematičnih tem bodo udeleženci
utrdili, ponovili ali na novo usvojili določene teoretične pojme in zakonitosti, ki so nujne, da
lahko s predšolskimi otroki usvajamo matematične vsebine. Aktivno sodelovanje
udeležencev med delavnicami bo prispevalo k temu, da bodo udeleženci pridobili izkušnje
glede načina dela s predšolskimi otroki in jim dalo možnost, da bodo matematične
koncepte ustrezno razvijali z otroki v predšolskem obdobju. Cilji programi:
-

predstavitev matematičnih vsebin, ki so primerne za predšolskega otroka;
predstavitev aktivnih metod dela pri seznanjanju otrok z matematiko v predšolskem
obdobju.
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Lutke v igralnici in razredu

Izvajalec: Jelena Sitar Cvetko, pred.
Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji
Število udeležencev: maks. 25
Termin: 7. 1. 2021 (4 ure) in 14. 1. 2021 (4 ure)
Trajanje: 8 ur (v dveh delih)
Lokacija: UP PEF
Prijava: Katis do 31. 12. 2020
Cena: 43,80 EUR z DDV (VIZ)

Vsebina: Lutka je lahko vzgojiteljeva pomočnica, ustvarjalni izziv ali učni pripomoček. Kaj
od tega boste izbrali? Morda kar vse? Lutka pomaga vzgojitelju in učitelju do
učinkovitejšega dela z otroki, sproščenega vzdušja in večje povezanosti. Gledališče
pomeni svet. Skupaj z učenci spoznavamo ta svet s pomočjo ustvarjanja, vživljanja in
razvijanja empatije, ki jo bodo lutke, ki omogočajo posredno komunikacijo med
udeleženimi v njej. Lutke bodo izdelane iz odpadnega materiala, ki mu dajemo še
enomožnost in novo funkcijo v smislu trajnostnega razvoja in ponovne uporabe.
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3 ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE
UP PEF ponuja štiri enoletne študijske programe za izpopolnjevanje:
-

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje,

-

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,

-

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine,

-

Pedagoško-andragoško izobraževanje (izvedba v Kopru, Novi Gorici in Slovenskih
Konjicah).

Študijski program za
pedagoško izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje je program za izpopolnjevanje, ki
omogoča diplomantom programov, ki izobražujejo za
učitelje ter diplomantom drugih sorodnih študijskih
programov, pridobiti kvalifikacije za zaposlitev v vrtcu.
Po končanem študiju prejme udeleženec javno listino,
s katero dokazuje ustrezne kvalifikacije za zaposlitev
na delovnem mestu vzgojitelja.

Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega
učenja angleščine

Študijski program je namenjen kandidatom, ki se
usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji
stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti
in znanja na področju poučevanja tujega jezika na
zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v
učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s
predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje
Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza
predmetom študijskega programa Razredni pouk 2.
stopnje.
Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o
opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.
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Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega
učenja italijanščine

Študijski program je namenjen kandidatom, ki se
usposabljajo za poučevanje italijanščine na zgodnji
stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti
in znanja na področju poučevanja tujega jezika na
zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v
učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s
predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje
Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza
predmetom študijskega programa Razredni pouk 2.
stopnje.
Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o
opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Program za izpopolnjevanje:
Pedagoško-andragoško
izobraževanje

Pedagoško-andragoško
izobraževanje je
izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so
zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali
druge stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega
dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati pridobijo
znanja
s
področja
pedagoških,
psiholoških,
didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno
pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno
pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah.
Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o
opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.
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4 »ABC« DELAVNICE
Izvajalci: izr. prof. dr. Tilen Žbona
Ciljna skupina: dijaki, študenti
Pripravljalni tečaj Vizualne
umetnosti in oblikovanje

Termin: marec 2021
Trajanje: po dogovoru
Kotizacija: DA
Lokacija: UP PEF
Prijava: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Tečaji bodo obravnavali predvidene vsebine (temeljne risarske, slikarske in
kiparske tehnike, metode dela, oblikotvorna in likovno teoretična načela), ki bodo podlaga
za preizkusa nadarjenosti, ki je pogoj za vpis v 1. letnik na univerzitetni študijski program
prve stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje. Študijski program se bo na UP PEF pričel
izvajati s študijskim letom 2021/2022. Tečaja se lahko udeležijo tako kandidati za vpis kot
drugi zainteresirani.

Izvajalka: dr. Eda Birsa
Likovne delavnice: spodbujanje
ustvarjalnosti in lastnega
likovnega izraza

Ciljna skupina: otroci in učenci
Termin: po dogovoru
Trajanje: 15 ali 30 ur oz. po dogovoru
Lokacija: po dogovoru

Vsebina: S ponujenimi vsebinami želimo ponuditi otrokom in učencem osnovnih šol
spodbudno okolje v katerem lahko na ustvarjalen, inovativen in sproščen način rešujejo
likovne naloge, ki so prilagojene njihovim potrebam, željam ter starostni stopnji. Otroci in
učenci bodo usmerjeni v reševanje likovnih problemov z ustvarjalnim mišljenjem ter
eksperimentiranjem z različnimi izraznimi sredstvi na različnih likovnih področjih.
Spodbujali bomo samozavest, samostojnost, inovativnost, ustvarjalnost in iznajdljivost pri
likovnem izražanju.

Izvajalci: visokošolski učitelji in sodelavci UP PEF
Delavnice za učence oz. dijake
na ekskurziji v Obalno-kraški
regiji

Ciljna skupina: dijaki, študenti
Termin: po dogovoru
Trajanje: po dogovoru
Lokacija: UP PEF

Vsebina: Učenci in dijaki lahko ekskurzijo ali šolo v naravi doživijo tudi drugače. Za njih
lahko po predhodnem dogovoru pripravimo zanimiva izobraževanja in delavnice.
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Izvajalec: Matjaž Juhart, pred.
Tečaj slovenskega znakovnega
jezika, 1. stopnja
Gluhi, naglušni, osebe s
polževim vsadkom in
gluhoslepi

Ciljna skupina: dijaki, študenti in zainteresirana
javnost
Termin: po dogovoru
Trajanje: 30 ali 15 urni tečaj
Lokacija: po dogovoru

Vsebina: Tečaj SZJ ni namenjen le inkluzivnim pedagogom temveč tudi za študente
drugih smeri, dijake in vse zainteresirane. Vsebine življenja in dela oseb in otrok z okvaro
sluha so med vsemi otroci s posebnimi potrebami morda slabše prepoznane. Kar nekaj je
vsebin o posebnih potrebah, vendar o gluhih, naglušnih in gluhoslepih jih je vseeno
premalo, zato je veliko povpraševanje po poglobljenem predavanju o gluhoti, naglušnosti
in gluhoslepoti. Matjaž Juhart bo predstavil metode dela, načine sporazumevanja,
posebnosti, socialne in intelektualne specifike …
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