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Kulturno-umetnostna vzgoja (KUV)
 področje na presečišču kulturnega in vzgojno-izobraževalnega resorja – od leta 2006 smo
MK, MIZŠ in ZRSŠ partnerji pri razvoju KUV na nacionalni ravni,
.

 razvoj KUV skupaj opredeljujemo v:
• Nacionalnih programih za kulturo 2004–2008, 2008–2012, 2014–2017
• Nacionalnih smernicah za KUV v vzgoji in izobraževanju (2009),
 skladno s priporočili EU spodbujamo kreativna partnerstva – partnerstva med kulturnimi
ustanovami in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, hkrati pa se povezujemo z drugimi področji:
kmetijstvo, zdravje, okolje, gospodarstvo … – spodbujamo prenos kreativnih spretnosti iz
kulture na druga področja.

Zakaj je načrtna KUV v javnem interesu?
 KUV prispeva h kulturni pismenosti in kulturni identiteti:
• spoznavanje in poznavanje različnih področij umetnosti in kulturne dediščine,
• uživanje v umetnosti, razvoj estetske občutljivosti,
• izražanje skozi različne medije (glasba, beseda, slika, gib …),
• zavedanje in izražanje lastne kulture, spoznavanje drugih kultur (kulturna raznolikost) ter
različnih družbenih skupin in subkultur,
• učenje in krepitev strpnosti ter razumevanja drugačnosti.
 KUV pomembno prispeva k bralni kulturi in bralni pismenosti;

 domače in tuje raziskave prepoznavajo številne pozitivne učinke KUV na celosten razvoj
posameznika ter družbe kot celote;
 KUV se umešča na vsa področja človekovega delovanja in bivanja – povezovanje resorjev
(zdravje, sociala, okolje, kmetijstvo, gospodarstvo …) lahko omogoča izboljšanje kakovosti
našega bivanja.

Vključevanja KUV v vzgojno-izobraževalnem procesu
KUV vključujemo in razvijamo v formalnem in neformalnem izobraževanju ter
priložnostnem učenju.
V vzgojno-izobraževalnem procesu sta prisotna dva pristopa:
1. Vzgoja in izobraževanje V umetnosti in kulturi:
 KUV zaradi kulture in umetnosti same.
2. Vzgoja in izobraževanje SKOZI umetnost in kulturo:
 KUV vpliva na poučevanje in učenje;
 socialni vplivi KUV;
 KUV vpliva na ekonomski razvoj posameznika in družbe.

Kako načrtno razvijamo KUV v Sloveniji in uresničujemo cilje NPK?
 razvoj skupnih partnerskih (nacionalnih – MK, MIZŠ) KUV projektov na različnih področjih in za
različne ciljne skupine;
 (so)financiranje in promocija kakovostnih KUV projektov – primerov dobrih praks (ESS in
nacionalna sredstva na MK in MIZŠ);
 nacionalni in regionalni strokovni posveti KUV za različne ciljne skupine – predstavitve
kakovostne ponudbe KUV in spodbujanje partnerskega povezovanja (Kulturni bazar …);
 promocija primerov dobrih praks, ki povezujejo VIZ in kulturne ustanove na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni (sodelovanje tudi z lokalnimi skupnostmi);
razvoj nacionalne mreže KUV (Nacionalni odbor KUV; koordinatorji KUV);
sodelovanje z različnimi sektorji na nacionalni ravni – primeri dobre prakse, ki vključujejo KUV:
Tradicionalni slovenski zajtrk, Skozi umetnost o zdravju/Zdravje skozi umetnost …

Skupni nacionalni projekti - kreativna partnerstva
Od 2006 smo MK, MIZŠ in ZRSŠ v sodelovanju s kulturnimi ustanovami razvili/spodbudili nacionalne
projekte – kreativna partnerstva:
 Rastem s knjigo – od leta 2010 (2006);
 Kulturni bazar – od leta 2009;
 nacionalni Teden kulturne dediščine – od leta 2013.

Knjižna zbirka KUV – kreativna partnerstva
 Od 2011 MK, MIZŠ in ZRSŠ v sodelovanju s kulturnimi ustanovami gradimo knjižno zbirko KUV:

 leta 2011 – MK in MIZŠ v sodelovanju z Inštitutom
za kriminologijo: e-priročnik Skozi umetnost o
medosebnih odnosih;
 leta 2016 – MK in MIZŠ v sodelovanju z Ministrstvom za
zdravje in Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja.
Vse dosegljivo na www.kulturnibazar.si – rubrika GRADIVA.

Kulturni bazar – nacionalni medresorski partnerski projekt
 od 2009 organiziramo MK (nosilec projekta), MIZŠ, ZRSŠ in kulturne ustanove iz vse Slovenije,
 izvršni producent: Cankarjev dom v Ljubljani (največji kulturni center v Sloveniji),

 Slovenska nacionalna komisija za UNESCO – častni pokrovitelj in partner KB,
 strokovno usposabljanje in informiranje strokovnih delavcev v VIZ, kulturnih ustanovah,
lokalnih skupnostih in širši strokovni javnosti,

 od 2012 spodbujamo kreativna partnerstva z drugimi resorji – v programu strokovnega
usposabljanja so se nam pridružili že: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter CMEPIUS.

Zakaj na strokovno usposabljanje KB 30. marca 2017 v CD v Ljubljani?
Na enem mestu v enem dnevu spoznate:
 kakovostne KUV projekte in programe z vseh področij kulture, poudarek je na predstavitvah
novosti;
 možnosti partnerskega sodelovanja (ideje za kreativna partnerstva) s kulturnimi ustanovami –
srečate se s kulturnimi delavci/umetniki iz več kot 300 kulturnih ustanov iz vse Slovenije;
 novosti (teoretske in praktične) na področju KUV;
 kako se lahko KUV na različne načine umešča v vzgojno-izobraževalnem procesu – poudarek
na medpodročnem in kroskurikularnem vključevanju – povezave npr. z zdravjem, okoljem,
prehrano (projektno delo, obvezne izbirne vsebine …);
 nove možnosti za razvoj inovativnega učnega okolja, ki spodbuja vrsto kompetenc, zlasti pa
ustvarjalnost mladih …
 Osrednja tema Kulturnega bazarja 2017 bo kreativnost, kreativno povezovanje (partnerstvo)
ter vključevanje kulture v razvoj inovativnih učnih okolij.
 Program bo objavljen januarja 2017 na spletni strani www.kulturnibazar.si.
 Udeležba na Kulturnem bazarju (KB) je za vse obiskovalce brezplačna.

Kulturni bazar – celoletni nacionalni projekt za razvoj KUV

Gradimo nacionalno mrežo KUV

Koordinatorji KUV
 Nacionalna mreža koordinatorjev KUV:
• v vzgojno-izobraževalnih zavodih: vrtci, OŠ, SŠ, dijaški domovi …, javnih zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja (ZRSŠ …) ter MIZŠ;
• v kulturnih ustanovah (od javnih agencij, skladov, javnih zavodov do nevladnih organizacij in
umetnikov) in MK;
• v lokalnih skupnostih (strokovni delavci, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja,
kulture oz. družbenih dejavnosti).
 Koordinator KUV v VIZ: strokovni delavec/strokovni delavci, ki skrbijo za izvajanje kulturnih
dejavnosti in povezovanje z drugimi koordinatorji oziroma partnerji (mreženje);
 Postopek registracije koordinatorjev preko portala: www.kulturnibazar.si;
 Izkaznica, mesečna obvestila in posebna ponudba (ugodnosti) za registrirane koordinatorje KUV.

Zakaj nacionalna mreža KUV?
 Omogoča lažje načrtovanje in izvajanje nacionalnih KUV projektov, veča njihovo dostopnost in
prepoznavnost;

prispeva k načrtnejši in organizacijsko učinkovitejši izvedbi kakovostne KUV na
nacionalni/regionalni in lokalni ravni – omogoča večjo dostopnost (finančno, geografsko …);
 omogoča skupno izobraževanje strokovnih delavcev VIZ in kulturnih ustanov, kar prispeva k
njihovemu partnerskemu povezovanju pri izvajanju KUV projektov – kreativna partnerstva;
 omogoča seznanjanje z možnostmi vključevanja umetnikov/ustvarjalcev v VIZ (tudi za daljše
obdobje) za skupno projektno delo;
povezovanje VIZ omogoča izmenjavo dobrih praks KUV, skupno načrtovanje KUV dejavnosti –
prispeva k izboljšanju kakovosti, dostopnejši KUV (npr. dogovor o gostovanju
predstave/filma/koncerta v kulturnem domu v regiji za vse VIZ v regiji …);
 povezovanje kulturnih ustanov s posameznih področij in med področji prispeva k večji
prepoznavnosti in dostopnosti programov, skupnim projektom …;
omogoča boljše povezovanje z drugimi področji (resorji) – kreativna partnerstva.

Mreže kulturnih ustanov - primeri
AKMS
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