Teden UP PEF
od 25. marca do 9. aprila 2017
Datum
25. 3. 2017

27. 3. 2017

Ura

Dogodek

Lokacija

11.00

Gostujoče predavanje Igorja Cvetka o kamišibaju in njegovi uporabi
pri slepih in slabovidnih učencih

LU Škofja Loka

10.00

Visokošolski učitelj pred izzivi internacionalizacije

UP PEF, P2

11.00
16.00

Splet in zaposlitvene možnosti: Poslanstvo na spletu – orodje
Linkedin *
Gostujoče predavanje Nina Batagelja o inkluziji gibalno oviranih
oseb

UP PEF, rač. pred.
UP PEF, FM3

9.30

Gostujoče predavanje Mateja Ipavca o osnovnem razumevanju
preobremenitvenih poškodb v telesu

UP PEF, P1

15.00

Seminar Ocenjevanje znanja pri tujem jeziku v 1. triletju *

UP PEF, GP2

29. 3. 2017

18.00

SloVečer: predstavitev prvega romana za lahko branje Cvetje in
ogenj (2016) Aksinje Kermauner

UP FHŠ, Levant 1

30. 3. 2017

16.00

Odprtje likovne razstave študentov UP PEF Ena, dva, tri, do
ustvarjalnosti potujemo vsi

UP PEF, atrij

18.00

Gostujoče predavanje Marina Kačiča o spletni reviji RIKOSS

LU Škofja Loka

Zaprtje razstave Irene Eržen Opleteni koši

UP PEF, dvorišče

Dekanjin dan: strokovna ekskurzija zaposlenih UP PEF **

Škofja Loka

Razstava izdelkov v okviru natečaja Moja ideja, nova igrača in
pogovor z avtoricami izdelkov

UP, avla palače
Armerija
UP FM, velika
predavalnica in
UP PEF, FM4

28. 3. 2017

31. 3. 2017
/

3. 4. 2017

/

4. 4. 2017

16.00

5. 4. 2017

10.00-12.00 Karierni dan na UP PEF *
12.00-14.00
16.00

Predstavitev inovacijskega projekta Multisenzorno učenje

12.00

Voden ogled razstave dr. Lare Kobal V mojih pokrajinah duše

UP, avla palače
Armerija

17.30

Gostujoče predavanje Katje Bucik o plesno-gibalni terapiji

UP FHŠ, Burja 1

9.30

Dan odprtih vrat: delavnice za otroke **

UP PEF

Igralne dejavnosti za otroke tekačev na Istrskem maratonu *

Koper

6. 4. 2017

7. 4. 2017
8.-9. 4. 2017

UP PEF, P4

/

* predhodna prijava
** za zaključene skupine
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Sobota, 25. marec 2017, ob 11.00 na Ljudski univerzi Škofja Loka
Gostujoče predavanje Igorja Cvetka o kamišibaju in njegovi uporabi pri slepih in slabovidnih
učencih
Na dislocirani enoti v Škofji Loki bo Igor Cvetko, slovenski etnomuzikolog, lutkar in ilustrator,
študentom magistrskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika predstavil kamišibaj in njegovo
uporabo pri slepih in slabovidnih učencih. Vabljeni tudi drugi zainteresirani.

Ponedeljek, 27. marec 2017, ob 10.00 na UP PEF, v predavalnici P2
Visokošolski učitelj pred izzivi internacionalizacije
Strategija internacionalizacije visokega šolstva 2016-2020 predvideva, da bo slovenski visokošolski
prostor svojo kakovost nenehno izboljševal v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami. Na delavnici
o internacionalizaciji, ki je namenjena tako visokošolskim učiteljem kot študentom, bodo sodelovale
doc. dr. Sonja Rutar, prof. dr. Andreja Istenič Starčič, doc. dr. Sonja Čotar Konrad in doc. dr. Tina
Štemberger.

Ponedeljek, 27. marec 2017, ob 11.00 na UP PEF, v
računalniški predavalnici
Splet in zaposlitvene možnosti: Poslanstvo na spletu –
orodje Linkedin
Karierni center Univerze na Primorskem vabi študente na
delavnico o poslanstvu na spletu in orodju Linkedin, ki bo
posvečena pomenu mreženja in učinkoviti uporabi spletnih
družbenih omrežij (primer Linkedin in portal KC UP). Karierni
svetovalec bo na praktičnem primeru prikazal izdelavo
učinkovitega javnega profila v omrežju Linkedin, ki bo
udeležencem omogočal optimalno vidnost in možnosti
povezovanja v poslovnih mrežah. Udeležba je brezplačna,
število mest je omejenih. Prijava poteka preko e-naslova
kariernicenter@upr.si.

Ponedeljek, 27. marec 2017, ob 16.00 na UP PEF, v predavalnici FM3
Gostujoče predavanje Nina Batagelja o inkluziji gibalno oviranih oseb
Nino Batagelj, ki se je leta 2009
poškodoval pri skoku v vodo, bo v
okviru gostujočega predavanja, ki ga
organizira Študentski svet Univerze
na Primorskem, Pedagoške fakultete,
govoril o poškodbi hrbtenjače in
njenih posledicah, o rehabilitaciji,
spremembah v vsakdanjem življenju
in prilagoditvah. Še vedno je zelo
aktiven; je državni prvak v svoji
kategoriji v hrbtnem plavanju na 50 m
in po šolah predava o nevarnostnih
skoka na glavo v vodo. Predstavil bo tudi tek Wings for Life World Run - Tečemo za tiste, ki tega ne
morejo. »Vse se je pričelo z enostavno, a vznemirljivo idejo ob prestopanju letala na moskovskem
letališču. Kaj če bi ves svet tekel hkrati? Vsi, ves svet, na isti dan, ob istem času. Tekmovanje epskih
razsežnosti, kjer bi na koncu ostal en sam tekač. Je možno? Je.« To je dobrodelni tek, na katerem
zbirajo denar za raziskave poškodb hrbtenjače.

Torek, 28. marec 2017, ob 9.30 na UP PEF, v predavalnici P1
Gostujoče predavanje Mateja Ipavca o osnovnem razumevanju preobremenitvenih poškodb v
telesu
Kot pri vsakem gibanju, rekreaciji in športu, se lahko poškodbe zgodijo zaradi nenadne akutne travme
(zvini, zlomi, udarnine, izpahi, nategi idr.), medtem ko preobremenitvene poškodbe nastajajo s
ponavljajočo obremenitvijo, stresom, preobremenitvijo in prehitrim povratkom v šport ali rekreacijo po
poškodbi. Pod najpogostejše preobremenitvene poškodbe ramena opisujemo: poškodbe sklepne
ovojnice, poškodbe sklepa, medmišična nesorazmerja, delne raztrganine, poškodbe rotatorne
manšete idr. Na gostujočem predavanju bo Matej Ipavec predstavil faktorje, ki te poškodbe potencirajo
in producirajo.
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Torek, 28. marec 2017, ob 15.00 na UP PEF, v predavalnici GP2
Seminar Ocenjevanje znanja pri tujem jeziku v 1. triletju
Center za vseživljenjsko učenje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete vabi učitelje tujih
jezikov v osnovnih šolah na seminar Mateje Todorovski, asistentke za področje Didaktika angleščine,
o ocenjevanju znanja pri tujem jeziku v 1. triletju. Namen seminarja je učiteljem, izhajajoč iz konkretnih
primerov ocenjevanja in podprto z izvedbo v praksi, približati uporabo učnega načrta za načrtovanje
izvedbe ocenjevanja znanja ter na podlagi tega napisati kakovosten opis dosežka. Kotizacija znaša
40,00 EUR. Prijava poteka preko e-naslova nina.krmac@pef.upr.si.
Sreda, 29. marec 2017, ob 18.00 na UP FHŠ, v predavalnici Levant 1
SloVečer - predstavitev prvega romana za lahko branje Cvetje in ogenj
Aksinje Kermauner
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za
slovenistiko in Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta v sklopu
Slovečerov in Tedna UP PEF vabita na predstavitev prvega slovenskega
romana za lahko branje dr. Aksinje Kermauner Cvetje in ogenj (2016). Pri
predstavitvi avtorskega romana, ki jo bo vodila dr. Vladka Tucovič (UP FHŠ),
bodo sodelovali tudi uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna
na Koroškem, ki so pomagali pri njegovem nastanku.
Četrtek, 30. marec 2017, ob 16.00 na UP PEF, v atriju
Odprtje likovne razstave študentov UP PEF Ena, dva, tri, do ustvarjalnosti potujemo vsi
Na likovni razstavi Ena, dva, tri, do ustvarjalnosti potujemo vsi bodo predstavljeni izdelki študentov 4.
letnika univerzitetnega študijskega programa Razredni pouk, ki so nastali v sklopu predmeta Likovna
didaktika, pod mentorstvom dr. Lare Kobal in dr. Ede Birse. Pri predmetu študentje spoznavajo
teoretična in praktična znanja, ki jih bodo uporabili pri poučevanju likovnih vsebin v osnovni šoli. Eden
izmed ciljev predmeta je, da se študentje usposobijo za artikuliranje pouka likovne umetnosti v
različnih fazah učnega procesa, zato so sami načrtovali in realizirali celotno razstavo. Študenti so
zapisali tudi nekaj besed, s katerimi opisujejo svojo zamisel o razstavi: »Razstava predstavlja študijsko
leto. Prične se s poletnim vzdušjem, ki nas spominja na morje, popelje nas preko vlaka znanja v novo
študijsko leto, ki se prične jeseni, kar predstavlja začetek novega študijskega leta, nadaljuje se v zimo,
ko usvojimo nova znanja vse do pomladi, ko se vsa ta znanja v nas zapečatijo in se obogatijo z
ustvarjalnostjo in domišljijo.« Razstava bo postavljena na ogled do konca meseca aprila.
Petek, 31. marec 2017, ob 18.00 na Ljudski univerzi Škofja Loka
Gostujoče predavanje Marina Kačiča o spletni reviji RIKOSS
Na dislocirani enoti v Škofji Loki bo Marino Kačič, asistent na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za socialno
delo, študentom magistrskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika predstavil revijo RIKOSS,
ki se ukvarja s tematiko slepote in slabovidnosti. Vabljeni tudi drugi zainteresirani.

Do petka, 31. marca 2017, na UP PEF, na dvorišču
Zaprtje razstave Irene Eržen Opleteni koši
Študentka magistrskega študijskega programa Zgodnje učenje Irena Eržen je na
dvorišču pred fakulteto in v bližnji okolici, na Cankarjevi 5, v Kopru, postavila
razstavo gverilskega pletenja košev z namenom povezovanja urbanega okolja z
domačnostjo in toplino. Avtorica želi z razstavo opozoriti tudi na pozitivni vidik
pletenja, ker pomaga pri kreativnosti, finomotoriki in osredotočenju. Želi si, da bi se
pletenje in druge ročne spretnosti vrnile v šolo in tudi v vrtce.

Ponedeljek, 3. april 2017, v Škofji Loki
Dekanjin dan: 3. strokovna ekskurzija zaposlenih UP PEF
V ponedeljek, 3. aprila 2017, je v skladu s študijskim koledarjem Dekanjin dan in prav tako dela in
pedagoškega procesa prost dan, kar pomeni, da bo stavba fakultete zaprta. Visokošolski učitelji in
sodelavci ter strokovni sodelavci bodo ta dan obiskali dislocirano enoto v Škofji Loki, ljudsko univerzo.
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Torek, 4. april 2017, ob 16.00 na UP, v avli palače Armerija
Razstava izdelkov v okviru natečaja Moja ideja, nova igrača in pogovor z avtoricami izdelkov
Razstava izdelkov, ki so nastali v okviru natečaja Moja ideja, nova igrača in pogovor z avtoricami
izdelkov je plod nekajletnega sodelovanja Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete z Vrtcem
Postojna. Vrtec pogumno stopa novim izzivom nasproti, zato ne preseneča, da je prav pod njegovim
okriljem nastal natečaj, ki je namenjen ustvarjalnim vzgojiteljicam, ki se na vzgojno-izobraževalne
potrebe otrok odzivajo tako, da zanje izdelajo igrače. Od leta 2013 se je na natečaj prijavilo že 214
vzgojiteljic. V torek, 4. aprila 2017, bodo za en dan razstavljene igrače vzgojiteljic, ki so na natečaju po
oceni šest članske ocenjevalne komisije zasedle prvih petnajst mest.

Sreda, 5. april 2017, ob 10.00 do 12.00 na UP FM, v veliki predavalnici, in od 12.00 do 14.00 v
predavalnici FM4
Karierni dan na UP PEF
Študenti magistrskega študijskega programa Izobraževanje odraslih in
razvoj kariere v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze na
Primorskem organizirajo 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 UP PEF ter pričakovanja študentov
za nadaljnji karierni in osebnostni razvoj. Dogodek bo pričel ob 10.00 na UP FM, v veliki predavalnici,
ob 10.45 bo sledila okrogla miza z gostujočimi delodajalci, in od 12.15 dalje bodo na UP PEF, v
predavalnici FM4, potekali »hitri zmenki« (predstavitve študentov delodajalcem). Prijava poteka preko
e-naslova kariernicenter@upr.si.

Sreda, 5. april 2017, ob 16.00 na UP PEF, v predavalnici P4
Predstavitev inovacijskega projekta Multisenzorno učenje
V inovacijskem projektu, ki so ga idejno zasnovale učiteljice na Osnovni šoli Lucija, kjer projekt tudi
poteka, sodeluje devet študentov 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa Inkluzivna
pedagogika. Cilji projekta so usmerjeni v preizkušanje sodelovalnega poučevanja v timu učitelj in
študent. Ob tem je poučevanje usmerjeno v multisenzorno učenje in pripravo različnih didaktičnih
pripomočkov. Projekt bo predstavila Dajan Omerza.

Četrtek, 6. april 2017, ob 12.00 na UP, v avli palače Armerija
Voden ogled razstave dr. Lare Kobal V mojih pokrajinah duše
Dr. Lara Kobal, visokošolska sodelavka na Univerzi na Primorskem, Pedagoški
fakulteti, je v okviru Tedna UP in ArtPEF postavila osebno slikarsko razstavo z
naslovom V mojih pokrajinah duše. Razstava, ki bo postavljena na ogled do 13.
aprila 2017, je plod več kot desetletnega ustvarjanja v tehniki akvarela. V Tednu
UP PEF vas ponovno vabi na voden ogled.
Četrtek, 6. april 2017, ob 17.30 na UP FHŠ, v predavalnici Burja 1
Gostujoče predavanje Katje Bucik o plesno-gibalni terapiji
Prof. def. log. Katja Bucik, specialistka za plesno-gibalno terapijo, bo predstavila vključevanje
elementov te terapije v delo z otroki s posebnimi potrebami. Predavanje je odprto tudi za širšo javnost.

Petek, 7. april 2017, ob 9.30 na UP PEF
Dan odprtih vrat: delavnice za otroke
Študentski svet Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete za otroke iz koprskih vrtcev prireja
vsakoletne tradicionalne delavnice. V okviru letošnjega dogodka bodo študenti organizirali ustvarjalno,
gibalno in naravoslovno delavnico ter delavnico matematičnih iger, s pomočjo katerih bodo otroci iz
prvega in drugega starostnega obdobja pridobili nove veščine in bodo spoznali delo na fakulteti.

Od sobote, 8. aprila, do nedelje, 9. aprila 2017, v Kopru
Igralne dejavnosti za otroke tekačev na Istrskem maratonu
Študenti Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete bodo tudi letos skrbeli za otroke tekačev 4.
Istrskega maratona, ki bo potekal v Kopru. Organizirane bodo aktivne in ustvarjalne delavnice.
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