Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta
Vas vljudno vabi na dogodke,
ki jih organiziramo v

Tednu Pedagoške fakultete od 27. 5. do 30. 5. 2013.

S Tednom Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete
bomo obeležili 10. obletnico ustanovitve
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete.

Dekanja
prof. dr. Mara Cotič, l.r.

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) bo od 27. do 30. maja 2013
organizirala Teden UP PEF, s katerim bo obeležila 10. obletnico ustanovitve. Letošnjo
izvedbo Tedna UP PEF bo zaznamoval vsebinsko bogat program, znotraj katerega bi
izpostavili predstavitev znanstvenih monografij preteklega leta, ki bo v ponedeljek ob
16.00. Delavnica na temo Univerzitetni vrtec v sodobni družbi bo v torek ob 15.00,
namenjena pa je vsem tistim, ki želijo sodelovati pri postavljanju temeljev nastajajočega
univerzitetnega vrtca. V sredo ob 19.00 pa se bo Pedagoška fakulteta z gledališkim
nastopom in recitalom literature (Je rekel stric Marko) poklonila tržaškemu pesniku Marku
Kravosu, ki se bo udeležil dogodka kot častni gost. V ponedeljek in torek bomo organizirali
tudi gledališko predstavo in ustvarjalne delavnice za najmlajše. Vsi omenjeni dogodki se
bodo odvili na Pedagoški fakulteti v Kopru, več o dogajanju in ostalih dogodkih pa si lahko
preberete v priloženem programu.
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15.00
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Je rekel stric Marko
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rojstva Marka Kravosa)
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Ponedeljek, 27. 5. 2013


Pozor, miši!!! (Gledališče Koper, ob 15.00)
Lutkovni kolaž študentk UP PEF po motivih Arnolda Lobla.
Pedagoške miške bodo zaigrale v sledečih lutkovnih igrah: Mišje potovanje, Vodnjak želja, Miš in
vetrovi, Kopanje, Oblaki, Velika in mala miš, Stari mišon. Želite izvedeti več? Pridite in poglejte!



Sodobni izzivi v vzgoji in izobraževanju (UP PEF, ob 16.00)
Predstavljene bodo publikacije, ki jih je UP PEF izdala pri Univerzitetni založbi Annales v svoji
zbirki Annales Ludus v letih 2011–2012. Znanstvene monografije prinašajo teoretična
razmišljanja in spoznanja o sodobnih vzgojno-izobraževalnih vprašanjih v vrtcu in šoli ter
možnosti njihovih aplikacij v praksi. Avtorji člankov in monografij bodo predstavili področja
naravoslovja, glasbe, gibanja, (specialne) pedagogike, geografije, računalništva, matematike in
jezika. Predstavljene monografije: Nekatere teme o kakovosti in evalvaciji (Majda Cencič),
Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje (Bogdana Borota), Razvijanje
različnih pismenosti (Mara Cotič, Vida Medved Udovič, Sonja Starc, ur.), Funkcionalna pismenost
v manjšinskem jeziku (Maja Mezgec), Akademski jeziki v času globalizacije (Sonja Starc, ur.),
Inkluzija v sodobni šoli (Dejan Hozjan, Marko Strle, ur.), Knjiga o računalniški obdelavi podatkov
(Boris Kožuh).



Slavnostni akademski zbor (Pretorska palača, ob 18.00)
Akademski zbor UP PEF sestavljajo vsi na univerzi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni
delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki opravljajo delo na fakulteti. Pri delu
akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete.
Tokratna slovesnost je namenjena zaključku izobraževalnega dela v študijskem letu 2012/2013.
Kot vsako leto doslej, se bo slavnostni akademski zbor tudi letos zahvalil posameznikom oziroma
skupinam, ki so s svojim požrtvovalnim delom izstopali v preteklih letih in prispevali k razvoju in
kohezivnosti Pedagoške fakultete.

Torek, 28. 5. 2013


Dan odprtih vrat (UP PEF, 9.00–13.00)
Študenti Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (UP PEF) so se tudi letos odločili odpreti
svoja univerzitetna vrata in spustiti najmlajše v hram veselja in ustvarjalnosti. Pripravili so
ustvarjalne delavnice za otroke, za začetek pa jim bodo postregli z zanimivimi in čarobnimi
pravljicami, nato pa se bodo prepustili ustvarjanju in glasbi.



Univerzitetni vrtec – oblikujmo pot razvoja naših otrok (UP PEF, ob 15.00)
Na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti (UP PEF) so v študijskem letu 2012/2013 pričeli
s pripravo Projekta za ustanovitev Univerzitetnega vrtca Univerze na Primorskem. Temeljni cilj
univerzitetnega vrtca je zagotoviti odlične pogoje za kakovostno vzgojo in izobraževanje naših
otrok, s čimer se Univerza na Primorskem namerava približati nekaterim najboljšim evropskim
univerzam, ki veliko pozornost posvečajo izvajanju študija in dela ter sledijo najnovejšim
spoznanjem na področju vzgoje in izobraževanja (Velika Britanija, Nizozemska, Nemčija, Irska,
Madžarska itd.). UP PEF je pripravila delavnico na temo Univerzitetni vrtec v sodobni družbi, na
kateri bodo svoje želje, pričakovanja in mnenja o univerzitetnem vrtcu izrazili vsi tisti, ki želijo
sodelovati pri oblikovanju poti razvoja naših otrok. Univerzitetni vrtec pripravljamo za vse nas,
tako za vas in vaše otroke, kot tudi za nas, ki se trudimo ustvarjati boljši jutri. Zato bomo otroka in
njegove potrebe vedno postavili na prvo mesto.



»Morje« - literarno popoldne z Jurijem Marussigom (UP PEF, ob 18.00)
Pesniško ustvarjanje Jurija Marussiga (1966) se od nekdaj povezuje z morjem, s katerim je
povezan že od malih nog. »Morje« (1995) je njegova prva pesniška zbirka, do danes pa jih je
izdal še šest. Pri vseh se nekako sliši pljuskanje morja in čeprav ne živi ob njem, mu morje
predstavlja vero in upanje v življenje. Na literarnem popoldnevu bo Jurij Marussig predstavil svojo
poezijo od prve zbirke preko valov vse do zadnje, ki je prevedena tudi v srbščino. Pesmi so
lirične, povezane z naravo, vodo, gozdovi in vsem, kar nas lepega obkroža na tem svetu. Poezija
Jurija Marussiga bo glasbeno oplemenitena, dogodek pa bo povezovala študentka 4. letnika
študijskega programa Razredni pouk Kristi Žnidarčič.

sreda, 29. 5. 2013


Opoldne z glasbo Andreja Makorja (Glasbena šola Koper, ob 12.00)
Andrej Makor, baritonist in skladatelj, je svoje glasbeno izobraževanje začel na Glasbeni šoli
Koper in umetniški smeri Gimnazije Koper. Študij nadaljuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, na
oddelkih za glasbeno pedagogiko, solo petje in kompozicijo. Ob tem se glasbeno izpopolnjuje pri
znanih domačih in tujih solopevcih in skladateljih. Velike uspehe je že dosegel na pevskih
tekmovanjih. V zadnjem času pa se uveljavlja tudi kot zborovski skladatelj. Njegove skladbe so
bile izvedene na več tekmovanjih in festivalih doma in v tujini. Na glasbenem nastopu Opoldne z
glasbo Andreja Makorja bomo slišali izbor otroških pesmi, ki jih bodo izvedle študentke UP PEF
pod vodstvom Maje Cilenšek, ter dva samospeva v izvedbi Andreja Makorja. Sledil bo krajši
pogovor o njegovi glasbi.



Je rekel stric Marko (UP PEF, ob 19.00)
Recital literature in gledališki nastop študentk UP PEF ob 70. obletnici rojstva Marka Kravosa. V
prvem delu bomo slišali dve pravljici Marka Kravosa iz zbirke Male zgodbe iz velikega življenja
Bineta Brvinca. Interpretirali jo bosta študentki Michela Sava in Urša Demšar ob instrumentalni
spremljavi Maje Sevčnikar in Sanje Đukić. Mentorica: doc. dr. Barbara Zorman, mentorica
glasbene spremljave: Bojana Kralj.
V drugem delu programa se bodo predstavile študentke 4. letnika študijskega programa Razredni
pouk Kristi Žnidarčič, Kristina Komidar, Dagmar Korošec, Uršula Debevec, Breda Žvokelj,
Katarina Cotič, Tjaša Rosa, Nika Ušaj, Petra Mekiš in Erasmus študent Oscar Müller pod
strokovnim vodstvom doc. Jelene Sitar Cvetko in Martine Mejak. Tako so zapisali: v zadnjem
času smo se kar precej ukvarjali z dogodki med petami in glavo. Zahvaljujoč stricu Marku, ki jih
je pripovedoval tako, da je manjkalo samo še malo, pa bi junaki zgodb zares oživeli. Ta
»malček«, smo poskusili dodati mi z uprizoritvijo ene od zgodb. In ker gre za gledališče, smo
potrebovali konflikt, pa smo izbrali - vojno, tisto med leviči in desniči. Precej letanja in kričanja je
bilo tam okrog trebušnega hriba, kot se za pošten spopad spodobi. In kako se je izteklo? Ne
povemo! Zato, da boste prišli pogledat!

četrtek, 30. 5. 2013


Slavnostna podelitev diplom (Avditorij Portorož, ob 17.00)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) se lahko pohvali z najvišjim vpisom
študentov na Univerzi na Primorskem, saj poleg študijskih programov 1. stopnje Predšolska
vzgoja, Razredni pouk in Edukacijske vede, ponuja tudi študijske programe 2. stopnje Inkluzivna
pedagogika, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, Zgodnje učenje in Razredni pouk, ter
študijske programe 3. stopnje Zgodnje učenje in Edukacijske vede. Tako vsako leto na 1. in 2.
stopnji diplomira preko 200 učiteljev in vzgojiteljev, ki so opremljeni z vsem strokovnim znanjem
najnovejših spoznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Na tokratni slavnostni podelitvi diplom
bo UP PEF v pedagoški svet spustila 133 diplomantk in diplomantov ter se zahvalila najboljšim
diplomantom in diplomantkam v preteklem letu. Pospremili jih bodo z mislijo, da tega poklica in
dela ne more opravljati vsak. Vsak ne more biti dober vzgojitelj, učitelj oziroma pedagog. To je
lahko le tisti, ki ima dar. To je tisti, ki verjame v vsakega otroka.

