TEDEN UP PEF
14.–25. 4. 2018
Razstava: UP PEF 15 + 44
od 14. 4. 2018 na UP PEF (II. nadstropje)

Seminar: Ustvarjalnost z doživljanjem narave
14. 4. 2018 na MZL RKS Debeli rtič

Znanstveni sestanek: Filozofija za otroke
14. 4. 2018 ob 10. do 18. ure na UP PEF(v predavalnici FM3)

Razstava: Študentski haiku
od 16. 4. 2018 na UP PEF(v atriju)

Predstavitev knjige Vzgojni načrt v šoli in
okrogla miza Ustvarjati kulturo spoštovanja
17. 4. 2018 ob 17. uri v e-kavarni PiNA

Veliko koncertno gostovanje
17. 4. 2018 ob 19. uri v avli palače Armerija UP

Lutkovno pravljično dopoldne: Miške in hiške
18. 4. 2018 ob 9.30 v Antikvariatu Libris Koper

Literarni večer s Petrom Svetino
18. 4. 2018 ob 18. uri v Čitalnici Fulvia Tomizze

PEF teater: Podajalna enota
18. 4. 2018 ob 21. uri v Centru mladih Koper

Glasbeno popotovanje z Janezom Bitencem
20. 4. 2018 ob 9. uri v avli palače Armerija UP

Okrogla miza Od realnega do virtualnega in
predavanje Computer Science... without
computers?!
23. 4. 2018 ob 15. in ob 17. uri na UP FM (Velika predavalnica)

www.pef.upr.si
info@pef.upr.si

2. PEFijada
25. 4. 2018 od 9. ure na plaži San Simon (Izola)

SETTIMANA DELL’ UP PEF
14.-25.4.2018
Mostra: UP PEF 15+44
dal 14.4. 2018 presso l’UP PEF (2. piano)

Seminario: Creatività vivendo la natura
14.4 2018 presso il MZL RKS Debeli rtič

Conferenza: La filosofia per i bambini
14.4.2018 dalle 10 alle 18 presso l’UP PEF (aula FM3)

Mostra: Il haiku degli studenti
dal 16.4.2018 presso l’atrio dell’UP PEF

Presentazione del libro Il curriculum a scuola
e la tavolo rotonda dal titolo Creare la cultura
del rispetto
17.4.2018 alle 17.00 presso l’E-caffè dell’associazione PiNA

Gran concerto
17.4. alle 19.00 presso l’aula del palazzo Armeria UP

La mattinata delle marionette: toppini e
casetine
18.4.2018 alle 9.30 presso l’ Antiquariato Libris Koper

La serata con Peter Svetina
18.4.2018 alle 18.00 presso la Sala di lettura Fulvio Tomizza

PEF Teatro: Punto vendita
18.4.2018 alle 21.00 presso il Centro giovani di Capodistria

Viaggio musicale con Janez Bitenc
20.4.2018 alle 9.00 presso l’aula del palazzo Armeria UP

Tavola rotonda Dal reale al virtuale e la
lezione Computer Science... without
computers?!
23.4.2018 alle 15.00 e alle 17.00 presso l’UP FM (Grande aula)

www.pef.upr.si
info@pef.upr.si

2. PEFijada
25.4.2018 alle 9.00 presso la spiaggia San Simon (Izola)
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Razstava
UP PEF 15 + 44
od 14. 4. 2018 do konca študijskega leta
II. nadstropje na UP PEF
(Cankarjeva 5, Koper)
Leta 1974 je bil v Kopru ustanovljen dislocirani oddelek
Pedagoške akademije iz Ljubljane. Od števila 16, kolikor je bilo
vpisanih študentov na začetku, se je število le-teh do ustanovitve
Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem leta 2003
povzpelo do števila 390. Danes fakulteta v okviru Univerze na
Primorskem doživlja pravi razcvet, kar se odraža v velikem
številu študentov in diplomantov, študijskih programov in
uspehov na različnih področjih ter tudi v številu dogodkov in
prireditev, ki jih organizira ne samo v času tradicionalnega Tedna
UP PEF.
Letošnji Teden UP PEF je 15. po vrsti in se bo pričel z odprtjem
razstave UP PEF 15 + 44. Razstava bo prikazovala ključne
prelomnice razvoja in dosežke v 44. letih obstoja pedagoške v
Kopru, ki so jih zbrali strokovni delavci fakultete.
Teden se bo zaključil 25. aprila s športnim druženjem
pedagoških fakultet, ki bo pripomogel k nadaljnjemu sodelovanju
in povezovanju tako študentov kot zaposlenih.
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Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo
Pedagoški inštitut

Znanstveni sestanek

Filozofija za otroke
pretekle izkušnje, prihodnji izzivi
14. 4. 2018 od 10. do 18. ure
Predavalnica FM3 na UP PEF (Cankarjeva 5, Koper)
Program Filozofije za otroke (FZO), ki ga je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zasnoval
Matthew Lipman in se je uveljavil kot program, ki lahko pomembno prispeva k uresničevanju
nekaterih bistvenih ciljev na področju vzgoje in izobraževanja (kritičnost, ustvarjalnost, pluralnost,
avtonomnost, demokratičnost), v Sloveniji ni novost. Že v devetdesetih letih smo se srečali s
posameznimi poskusi uvajanja te prakse, ki temelji na samostojnem razmišljanju učencev, v naš
šolski prostor. Pozneje, ko je prišlo do preoblikovanja zasnove osnovne šole, je ta program postal
eden izmed izbirnih predmetov v novi devetletki. Kljub desetletnim izkušnjam, zanimanju za
program in možnostim, ki so na voljo za njegovo izvedbo, pa se pogosto pojavljajo pomisleki, da je
filozofija za otroke v Sloveniji še zmeraj v začetni fazi svojega razvoja in da bi za njeno vidnejšo
prisotnost bilo potrebno storiti več. Predvsem se javlja potreba, da bi se strokovnjaki in učitelji, ki
se ukvarjajo s FZO, še tesneje povezali, izmenjali izkušnje in posledično obogatili program.
Slednjo želi nagovoriti znanstveni sestanek, ki prinaša aktualne ugotovitve s tega področja.
10.00–10.30: Uvodni nagovor in otvoritev simpozija
10.30–11.00: Smiljana Gartner: Dajmo otrokom glas s pomočjo FZO
11.00–11.30: Doroteja Čebular: Filozofija kot vzgoja za dobro življenje
11.30–12.00: Igor M. Ravnik: Zakaj čakati do mature, da lahko filozofiram?
12.00–12.15: Odmor za kavo
12.15–12.45: Rudi Kotnik: FZO v izobraževanje učiteljev
12.45–13.15: Ena Bissachi: Zastavljanje ustrezno strukturiranih vprašanj pri pouku
13.15–13.45: Lucija Brečko: Percepcija filozofije za otroke pri učiteljih razrednega pouka na osnovnih šolah na
savinjskem
13.45–15.00: Odmor za kosilo
15.00–15.30: Marjan Šimenc: FZO otroke in nasilje v šoli
15.30–16.00: Vojko Strahovnik in Mateja Centa: Etika in filozofija za otroke – izkušnje mednarodnih projektov,
rezultati in dobre prakse
16.00–16.30: Tanja Pihlar: Otroci filozofirajo: o delavnicah v knjižnicah
16.30–17.00: Robert Petrovič: Neformalne spodbude na področju FZO v Sloveniji
17.00–17.15: Odmor za kavo
17.15–17.45: Boris Vezjak: Koliko logičnega zmorejo otroci?
17.45–18.15: Tomaž Grušovnik: Filozofija za otroke in vzgoja za etiko mišljenja
18.15–19.00: Zaključna razprava in zaprtje simpozija
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Razstava
Študentski haiku
od 16. 4. do 16. 5. 2018
Atrij UP PEF (Cankarjeva 5, Koper)

Do februarja je na UP PEF potekal nagradni natečaj za najboljši študentski
haiku, ki ga je v sodelovanju s Centrom za umetnost in oblikovanje UP PEF
razpisal Študentski svet UP PEF. Na natečaj je prispelo devet besedil. Vsako
na svoj način zrcali trenutek v mislih in občutenjih, vsem pa je skupna
mladostna neposrednost. Tričlanska komisija (dr. Vida Medved Udovič, dr.
Barbara Zorman in Petra Sadar) je izbrala tri najboljše, ki so bili predstavljeni
in nagrajeni v marcu, v Tednu UP.

V Tednu UP PEF vabljeni si jih prebrati v atriju fakultete in svojega najljubšega
razposlati v svet. Razstavo sta pripravili Sara Marinič in Andreja Sopič.
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Magistrski študijski program druge stopnje
Izobraževanje odraslih in razvoj kariere

Predstavitev knjige

Vzgojni načrt v šoli
in okrogla miza Ustvarjati
kulturo spoštovanja
17. 4. 2018 ob 17. uri
E-kavarna PiNA (Kidričeva 43, Koper)

Sodelujejo:
 dr. p. Silvo Šinkovec, avtor knjige,
 dr. Dejan Hozjan, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
 dr. Tomaž Grušovnik, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
 Marijana Kolenko, ravnateljica Osnovne šole Lava, Celje.
Udeleženci bodo s pomočjo rezultatov raziskave o vzgojnem načrtu v šoli
razpravljali o možnostih vzgoje za vrednote in oblikovanju celostno razvite
osebnosti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru.
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Veliko koncertno gostovanje
CVETO KOBAL
ANDREJ GRAFENAUER
VLADIMIR BATISTA & STRINGSI jazz trio
17. 4. 2018 ob 19. uri
Avla palače Armerija UP (Titov trg 4, Koper)
Vstop je prost.
Aleš Strajnar
SUITE FOR FLUTE AND GUITAR
- Amabile
- Burlesco
- Rubato
- Doloroso
Miguel Llobet (guitar solo)
CONCO DEL LLADRE
Cveto Kobal (flute solo)
CATCH THE RAIN
Igor Štuhec
MOBILE II

Maximo Diego Pujol
SUITE BUENOS AIRES
- Pompeya
- Palermo
- San telmo
Jacques Ibert
ENTR ACTE
Vlado Batista
LA CONCORDIA
KAPLJE
JULIJAN
TRENUTEK V DALJAVI
VRNITEV V ANDALUZIJO

CVETO KOBAL (flavta) koncertira kot solist z orkestri, na solističnih recitalih in kot član različnih komornih skupin v Evropi, Izraelu,
ZDA in na Japonskem. Je redni profesor na Oddelku za glasbo Pedagoške Fakultete, Univerze v Mariboru. Leta 2005 je prejel Zlati
znak Univerze v Mariboru, leta 2009 pa Betettovo nagrado, najvišje strokovno priznanje Društva glasbenih umetnikov Slovenije.
ANDREJ GRAFENAUER (kitara) je kot solist in v malih komornih zasedbah nastopil na mnogih pomembnejših koncertnih ciklih in
festivalih v Sloveniji in tujini. Že vseskozi je pomemben del njegovega delovanja pedagoško delo. Od 2009 je dekan na Akademiji
za glasbo v Ljubljani. Leta 2000 je za svoje umetniško delovanje na glasbenem področju prejel Betettovo nagrado, najvišje
strokovno priznanje Društva glasbenih umetnikov Slovenije.
VLADO BATISTA (violina) nastopa doma in po mnogih državah Evrope v različnih zvrsteh, največ v jazzu in etno glasbi. Deluje
tudi kot skladatelj in avtor filmske glasbe. Posnel je več avtorskih jazz albumov pri založbah ZKP RTV SLO in Goga Musica. Kot
član DSS vsako leto od leta 1998 na Noči slovenskih skladateljev predstavi svoje novosti. Svoje pedagoško delo izvaja na
Pedagoški fakulteti v Kopru.
KLEMEN KRAJC (kontrabas) je študiral na Deželnem jazz konzervatoriju v Celovcu. Sodeluje in snema z mnogimi glasbeniki v
srednje-evropskem jazzovskem prostoru. Občasno sodeluje z Big Bandom RTV, Big Bandom in orkestrom SV, kjer je tudi
zaposlen. Je član zasedb Katarina Juvančič & Dejan Lapanja, Eva Hren in Sladcore, AšiQ, Teater Kvartet, Oto Pestner band ter
gostuje na koncertih in snemanjih drugih zvrsti glasbe.
GAŠPER KRŽMANC (kitara) sodeluje z mnogimi zasedbami, z orkestrom ter Big Bandom SV. V studijih deluje tudi kot glasbeni
producent.
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SLOVENSKI DNEVI KNJIGE

Lutkovno pravljično dopoldne

Miške in hiške
18. 4. 2018 ob 9.30
Antikvariat Libris (Repičeva ulica 3, Koper)

Foto: Arhiv UP PEF

Študenti 1. letnika magistrskega študijskega programa Razredni pouk bodo s
pomočjo lutk in kamišibaja pripovedovali pravljice, ki so jih pripravili v okviru
izbirnega predmeta Gledališče in lutke v razredu nosilke izr. prof. Jelene Sitar
Cvetko. Odirali jih bodo v okviru Slovenskih dnevov knjige 18. aprila ob 9.30 v
Antikvariatu Libris.
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Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem v sodelovanju z
Oddelkom za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem

Literarni večer z lanskim prejemnikom
Levstikove nagrade in nagrade večernica

Petrom Svetino
18. 4. 2018 ob 18. uri
Čitalnica Fulvia Tomizze
(Oddelek za italijaniko Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, Čevljarska 22)

Z gostom se bo pogovarjala doc. dr. Vladka Tucovič.

Foto: Založba Miš
Peter Svetina (1970), doma iz Ljubljane, je profesor na univerzi v Celovcu, raziskovalec starejše slovenske in
mladinske književnosti, prevajalec iz več jezikov in urednik, predvsem pa pesnik in pisatelj. Objavil je kar nekaj
pesniških zbirk za odrasle: Mimosvet (2001), Kavarna v prvem nadstropju (2001), Pesmi iz pralnega stroja (2006),
Počasno popoldne (2011) in Vsakdanje geometrije (2017). Še več pa je napisal pesniških in proznih del za otroke, v
katerih je največji junak Mrožek, ki nastopa v knjigah: O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov (1999), Mrožek dobi očala
(2003) in Mrožek, mrožek (2013). Kar trikrat je prejel nagrado večernica, ki jo časnik Večer podeljuje za najboljše delo
slovenske otroške in mladinske književnosti, in sicer za dela: Ropotarna (2013), Kako zorijo ježevci (2016) in Molitvice
s stopnic (2017), lani pa še Levstikovo nagrado, ki jo za področje mladinske in otroške književnosti podeljuje
Mladinska knjiga. Njegovi sta še priznanje zlata hruška za najboljše mladinsko delo v Sloveniji leta 2010 za delo
Modrost nilskih konj in nagrada za izvirno slovensko slikanico Klobuk gospoda Konstantina (2008) ter nagrada
Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec (2001). Iz utemeljitve za lansko večernico: »Izvrstna pesniška
zbirka Molitvice s stopnic je presunljivo iskrena in prepričljiva zaradi 'sporočilnega minimuma', tudi sicer značilnega za
nekatera besedila Petra Svetine – tudi kadar gre za poetiko nonsensa –, ki književnega sporočila ne gradi le na
povedanem, ampak tudi ali celo predvsem na tem, kar ostaja neizrečeno in presežno.«
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PEF teater

Podajalna enota
18. 4. 2018 ob 21. uri
Center mladih Koper (Gregorčičeva ulica 4, Koper)
Prost vstop.
PEF Teater
Skupina študentov Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
pod mentorstvom izr. prof. Jelene Sitar Cvetko
Režija
Matic Lozinšek, Lovrenc Habe
Scenarij
Patrik Holz
Simpatična in težaška rivalstva med mladimi in starejšimi so vedno bila in vedno bodo. Mir
lahko vse generacije najdejo le v toaletnih prostorih ... A po novem je tudi to preteklost!
Predstavljamo vam radosti in tegobe delavcev v prestižnih podajalnih enotah!
Zasedba in vloge
Podajalec 1: Andraž Corn
Podajalec 2: Miha Štilec
Podajalec 3: Veronika Pipan
Starček: Matic Lozinšek
Starka: Natalija Novak
Didaskalije: Iva Poljšak
Alma: Maruša Praček
Samanta: Katja Arh
Uroš: Lovrenc Habe
Voznik busa: Jurij Kočevar
Glas žene na busu, prišepetovalka: Eva J. Peloz
Klošar: Matija Jenko

+15
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Glasbeno popotovanje
z Janezom Bitencem
20. 4. 2018 ob 9. uri
Avla palače Armerija UP
(Titov trg 4, Koper)

Foto: Littera picta

Študentje 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa
Predšolska vzgoja so pod mentorstvom doc. dr. Barbare Zorman in Bojane
Kralj napisali in uprizorili kratke glasbene pravljice po motivih pesmi Janeza
Bitenca.
Vabljeni, da vstopite v napete in zabavne dogodivščine pravljičnih otrok in
živali.
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Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo

Okrogla miza
Od realnega do virtualnega: uveljavljene in nove poti
učenja z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
23. 4. 2018 od 15. ure do 16.30
Velika predavalnica UP FM
(III. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper)
Za učinkovito rabo IKT v izobraževanju z namenom zagotavljanja spreminjanja
procesa učenja in poučevanja so potrebni novi pristopi in znanje. Smiselna raba
IKT tako pomeni predvsem spremembe v poučevanju učiteljev in razumevanje
smiselnosti vloge IKT pri učenju in poučevanju. Na okrogli mizi bodo
predstavljeni rezultati analize stališč in kompetenc učiteljev in študentov za
didaktično rabo IKT na pedagoških študijskih programih UP. Spregovorili bomo
tudi o dosedanji stopnji vključenosti IKT v obstoječe učne načrte. Omenjeno pa
bo služilo kot izhodišče za diskusijo o smiselnosti oz. osmišljenosti rabe IKT v
pedagoških študijskih programih. Sodelovali bodo dr. Matjaž Kljun (UP
FAMNIT), mag. Radovan Krajnc (Zavod za šolstvo) ter dr. Dejan Hozjan, dr.
Tina Štemberger, dr. Sonja Rutar in dr. Sonja Čotar Konrad (UP PEF).

Po okrogli mizi sledi gostujoče predavanje profesorja dr. Tima Bella (Department of Computer Science
and Software Engineering at the University of Canterbury) z Nove Zelandije z naslovom

Computer science... without computers?!
23. 4. 2018 od 17. ure do 18.30
Velika predavalnica UP FM
(III. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper)
Computer Science Unplugged je zabaven in zanimiv način raziskovanja računalništva
brez uporabe računalnikov. Namreč tudi pri programiranju obstajajo igre, uganke in
čarobni triki. Udeleženci bodo spoznali nekatere dejavnosti in bodo dobili navodila o tem,
kako jih uporabiti v učilnici.
Predavanje je brezplačno in bo potekalo v angleškem jeziku.
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Športno druženje pedagoških fakultet

2. PEFijada
25. 4. 2018 od 9. ure
Plaža San Simon v Izoli
(v primeru dežja v šotoru Koštabona)
Okviren program:
 8.30 novinarska konferenca na sedežu Univerze na Primorskem in start olimpijskega ognja iz
Kopra,
 9.00–10.00 potovanje olimpijskega ognja iz Kopra do San Simona t. i. MARAton s prenosom v živo,
 9.00–9.30 zbor udeležencev na prizorišču San Simon,
 9.30–10.00 otvoritvena slovesnost,
 10.00 prižig olimpijskega ognja na prizorišču s strani dekanje UP PEF prof. dr. Mare Cotič,
 10.00–13.00 prvi del športnih iger,
 13.00–14.30 odmor:
o 13.00–14.00 kosilo,
o 14.00–14.30 koncert pevskih zborov,
o 14.30-15.00 ogled Arheološkega parka Simonov zaliv
 15.00–18.00 drugi del športnih iger,
 18.00–1.00 Hangar Bar:
o 18.00–19.00 prihod v Hangar Bar (cca. 300 metrov od San Simona),
o 19.00–19.30 razglasitev zmagovalcev PEFijade in zaključna slovesnost,
o 19.30–1.00 zabava in druženje vseh udeležencev PEFijade ob glasbi v živo.

