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PROGRAM
TEDNA UP PEF
16. april 2015 ob 12.00 v atriju UP PEF (Cankarjeva 5, Koper):
Začetek akcije NAJ UP PEF SELFIE in jutranja kava za študente in zaposlene
Študentski svet UP PEF v sklopu Tedna UP PEF vabi študente in zaposlene na jutranjo kavo.
Navedenega dne se začenja tudi akcija NAJ UP PEF SELFIE, ki bo trajala do 23. aprila 2015. V tem
času se na oglasni deski v atriju zbirajo natisnjene fotografije »selfiji«, ki so bile fotografirane na
fakulteti ali na dvorišču fakultete. Fotografije se lahko tudi objavi na FB stran ŠS UP PEF ali posreduje
preko e-maila cebelaula@gmail.com. Organizator akcije jih bo natisnil in prilepili na oglasno desko. V
akciji se lahko sodeluje samo enkrat. K fotografiji je potrebno pripisati ime in priimek ter elektronski
naslov. 23. aprila 2015 bo komisija izbrala najboljši UP PEF »selfie« in avtorja nagradila s praktično
nagrado. V času Tedna UP PEF Študentski svet UP PEF pripravlja še eno nagradno igro. Več
informacij je dostopnih na njihovi uradni FB strani.

16. in 17. april 2015 s pričetkom ob 9.00 v predavalnicah P1, P2 in P3 na UP PEF
(Cankarjeva 5, Koper):
11. mednarodni znanstveni sestanek »Vzgojno-izobraževalne paradigme«
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško
fakulteto in Učiteljsko fakulteto iz Užic (Srbija) organizira 11. mednarodni znanstveni sestanek z
naslovom »Vzgojno-izobraževalne paradigme«, na katerem se bo razpravljalo o vzgojnoizobraževalnih sistemih in o spremembah dojemanja vloge šolstva v družbi v zadnjih petdesetih letih,
ki jih je zaznamoval interdisciplinarni »postmoderni« pristop k problematiki vzgoje in izobraževanja.
Vse zainteresirane vljudno vabimo, da se v sklopu znanstvenega sestanka udeležijo zadnjega
plenarnega predavanja, ki bo potekalo 17. aprila 2015 ob 16.00 v predavalnici Burja 1 (UP FHŠ, Titov
trg 5, Koper). Predaval bo gostujoči predavatelj Yueh-Min Huang, prorektor »National Cheng
University« iz Tajvana, in sicer na temo »Exploring the pedagogy for lightening the affective
experience in learning«. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

20. april 2015 ob 10.00 v atriju UP PEF (Cankarjeva 5, Koper):
Predstavitev Judo kluba Koper
Judo klub Koper, ki letos praznuje 21. rojstni dan, bo v atriju fakultete s svojimi varovanci predstavil
delovanje kluba na področju vključevanja otrok in oseb s posebnimi potrebami, mladostnikov in
odraslih v judo. Člani kluba s svojim delovanjem, organiziranostjo in osebnim vzgledom promovirajo
judo kot način življenja, obnašanja, razmišljanja in medsebojne komunikacije ter kot prostor
vseživljenjskega srečevanja in sožitja ljudi. Klub vzgaja vrhunske tekmovalce in razvija programe
vadbe juda za vse generacije in skupine prebivalstva.

Od 21. aprila do 26. maja 2015 na hodniku v I. in II. nadstropju UP PEF (Cankarjeva 5,
Koper):
Razstava o zgodovini slovenskega šolstva
Študenti dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Edukacijske vede so pod mentorstvom doc.
dr. Tomažem Grušovnikom in asistenta Marka Gavriloskega pri predmetu pripravili razstavo o
zgodovini slovenskega šolstva z naslovom »Ko so šolske klopi gulili naši predniki«. Gre za enkratno
pregledno razstavo šolskih predmetov, uradnih listin, starih učbenikov, dokumentov in drugih šolskih
pripomočkov, ki so jih tekom tega semestra pridobili študentje. Razstavljeni bodo tihi »pričevalci«
šolskih sistemov, ki so se menjavali skozi dolgo 20. stoletje skladno s številnimi šolskimi reformami in
spremembami družbenih sistemov, učenci in učenke pa so se jim v imenu vzgoje in izobraževanja
morali prilagajati. Med drugim nam nudijo zanimiv vpogled v spreminjajoče se poslanstvo šole, njen
predmetnik in vrednotenje učenčeve uspešnosti.

21. april 2015 ob 10.00 na UP PEF v predavalnici FM3 na UP PEF (Cankarjeva 5, Koper):
Karierni dan na UP PEF
Univerzitetni karierni center z UP PEF organizira karierni dan, ki je namenjen povezovanju študentov,
diplomantov in delodajalcev ter izmenjavi informacij o možnostih zaposlitve, opravljanja študijske
prakse in o drugih oblikah sodelovanja. Na dogodku bodo predstavljene tudi kompetence diplomantov
študijskih programov fakultete ter pričakovanja študentov za nadaljnji karierni in osebnostni razvoj.
Prijavite se lahko do 17. aprila 2015 preko e-naslova kariernicenter@upr.si.

21. april 2015 ob 13.00 v Glasbeni šoli Koper (Gallusova 2, Koper)
Opoldan z glasbo Larise Vrhunc in Urške Pompe
Koncert je organiziran v sklopu Tedna UP PEF in umetniških dogodkov ArtPEF. Študentke UP PEF
bodo izvedle pesmi dveh slovenskih skladateljic mlajše generacije - Larise Vrhunc in Urške Pompe.
Instrumentalno glasbo drugih uveljavljenih skladateljev bodo izvedli učenci Glasbene šole Koper in
gojenci Gimnazije Koper s smeri Umetniška gimnazija. Namen tovrstnih glasbenih prireditev je
promovirati umetnost na UP PEF ter spodbuditi širšo javnost k poslušanju novejše glasbene literature
slovenskih skladateljev mlajše generacije.

21. april 2015 ob 14.00 po Kopru (Titov trg 5, Koper):
Zrcaljenje mestnih podob skozi gib
V sklopu predmeta Plesne dejavnosti predavateljice Vesne Geršak bodo študenti dodiplomskega
študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja po Kopru zrcalili mestne podobe skozi gib. Ob
14.00 bodo pričeli na Semedelski cesti, zrcaljenje se bo ob 14.45 nadaljevalo pri taverni in ob 15.30 v
parku pri nekdanjem kinu Kolosej. Vabljeni k ogledu in sodelovanju.

21. april 2015 ob 17.15 na UP FHŠ v predavalnici Burja 1 na UP FHŠ (Titov trg 5, Koper):
Gostujoče predavanje Katje Bucik o plesno-gibalni terapiji
V sklopu gostovanja strokovnjakov s praske pri predmetu Plesne dejavnosti pri predavateljici Vesne
Geršak bo prof. def. log. Katja Bucik, specialistka za plesno-gibalne terapije, študentom 1. letnika
dodiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja predstavila vključevanje elementov plesno
gibalne terapije v delo z otroki s posebnimi potrebami. Predavanje je odprto tudi za širšo javnost.

22. april 2015 ob 9.30 v predavalnicah UP PEF (Cankarjeva 5, Koper):
Dan odprtih vrat – ustvarjalne delavnice za otroke
Študentski svet UP PEF v sklopu Tedna UP PEF in Dekanjinega dneva tradicionalno prireja delavnice
za otroke. V okviru dogodka bodo študenti z visokošolskimi učitelji in sodelavci UP PEF organizirali
glasbeno, matematično, športno in ustvarjalno delavnico za otroke iz zasebnega vrtca Raček in vrtca
Semedela, enote Slavnik ter za otroke iz osnovne šole Vojke Šmuc Izola in Centra za korekcijo sluha
in govora Portorož. Potrebna je predhodna prijava.

Od 23. aprila do 18. maja 2015 v atriju UP PEF (Cankarjeva 5, Koper):
Razstava »Didaktične igrače za učenje jezika»
Študenti 3. letnika dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja in 2. letnik
dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk so pod mentorstvom dr. Barbare Baloh
pripravili didaktične igrače za spodbujanje predopismenjevalnih zmožnosti v predšolskem obdobju.
Vabljeni k ogledu in na praktično predstavitev, ki pa bo potekala v atriju fakultete 18. maja 2015.

23. april 2014 ob 13.00 in 18.00 v veliki dvorani Gledališča Koper (Verdijeva 3, Koper):
Slavnostna podelitev diplom UP PEF
Na 15. slavnostno podelitev diplom UP PEF je povabljenih 192 diplomantov, ki so študij zaključili v
obdobju od začetka avgusta do konca decembra 2015. Zaradi velikega števila diplomantov bo
podelitev potekala v dveh delih.

24. april 2014 ob 10.00 v mali dvorani Gledališča Koper (Verdijeva 3, Koper) in bo 16.00 v
avli palače Armerija Univerze na Primorskem (Titov trg 4, Koper):
2. lutkovni PEFest
2. lutkovni PEFest, ki ga organizirata Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in Pedagoška
fakulteta Univerze v Mariboru, bo letos potekal v Kopru na dveh lokacijah. Lutkovne predstave, ki jih je
pripravilo več kot 40 študentov obeh fakultet, bodo začele ob 10.00 v mali dvorani Gledališča Koper.
Trajale bodo do 12.00. Predstave se bodo nadaljevale ob 16.00 v avli palače Armerija Univerze na
Primorskem. Lutkovni maraton bosta odprla dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič in dekan UM PEF
prof. dr. Samo Fošnarič. Fakulteti si želita, da bi po lanski krstni izvedbi PEFesta v Mariboru ta
prireditev postala tradicionalna in da bi pritegnila čim več mladih in tudi starejših obiskovalcev.

Vse prireditve so brezplačne.
Več informacij je dostopnih na spletni strani www.pef.upr.si.
Veselimo se vašega obiska!

