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TLORIS KONGRESNEGA CENTRA
Kongresni center Grand hotela Bernardin:
• dvorane v 11. nadstropju: Emerald, Mediteranea, Adria, Pharos
• dvorane v 12. nadstropju: Europa A-D, VIP salon

Aurora
Daphnia
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Nautilus

Adria
Mediteranea

Emerald
Ballroom
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PROGRAM SREČANJA
Plenarna predavanja bodo potekala v dvorani Emerald v 11. nadstropju.
Ponedeljek, 21. november 2016
10.30−12.30

Uvod v jesensko srečanje

dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za
izobraževanje znanost in šport in
dr. Vladimir Korošec, direktor Šole
za ravnatelje

Izzivi učenja v 21. stoletju

dr. Aleksander Zadel, Fakulteta
za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije, Univerza
na Primorskem

12.30−14.00

Odmor za kosilo

14.00−15.30

Simpoziji
simpozij 1: Vodenje in upravljanje VIZ

dr. Justina Erčulj, dr. Mihaela Zavašnik
Arčnik, mag. Peter Markič, Šola za
ravnatelje, Andreja Ahčin, BIC Naklo in
Herman Pušnik, Prva gimnazija Maribor

simpozij 2: Izkušnje in izzivi praktičnega
usposabljanja dijakov z delom

Helena Žnidarič, Anica Justinek in Darko
Mali, Center RS za poklicno izobraževanje

simpozij 3: Razmislek o razvoju
splošne mature

dr. Blaž Zmazek, predsednik Državne
komisije za splošno maturo, dr. Andrejka
Slavec Gornik, Državni izpitni center

simpozij 4: Razmislek o razvoju
poklicne mature

dr. Boris Dular, predsednik Državne
komisije za poklicno maturo, Elido
Bandelj, direktor Centra RS za poklicno
izobraževanje

simpozij 5: Razmislek o prenovi
gimnazijskega programa

dr. Vinko Logaj in dr. Branko Slivar ,
Zavod RS za šolstvo

15.30−16.00

Odmor

16.00−17.30

Simpoziji ‒ ponovitev

19.00

Animirajmo!

20.00

Večerja z družabnim srečanjem

Kratki slovenski animirani filmi z uvodom
Martine Peštaj

Kulturni bazar od 9.00 do 16.00 pred dvorano Emerald.
Informacijske pisarne Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport od 14.00 do 17.30 v dvorani Pharos.
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Vloga vodstva šole pri spodbujanju
timskega dela in sodelovalne kulture

10.00‒10.30

Odmor

10.30‒12.00

Kreativna partnerstva – medresorsko
sodelovanje ministrstev

12.00‒12.30

Odmor

12.30‒14.30

Aktualne informacije in vprašanja s
področja Direktorata za srednje in višje
šolstvo ter izobraževanja odraslih

dr. Andreja Barle Lakota in Elvira Šušmelj,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport

Okrogla miza: ključna sporočila srečanja in
pogled v prihodnost

dr. Andreja Barle Lakota, Elvira Šušmelj,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, dr. Vladimir Korošec, Šola za
ravnatelje, dr. Vinko Logaj, Zavod RS
za šolstvo, dr. Darko Zupanc, Državni
izpitni center, Elido Bandelj, Center RS za
poklicno izobraževanje

dr. Alenka Polak, Pedagoška fakulteta,
Univerza v Ljubljani

Ministrstvo za izobraževanje znanost in
šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo
za kulturo, Ministrstvo za okolje in
prostor, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Informacijske pisarne od 10.00 do 12.30 v dvorani Emerald:
•

Šola za ravnatelje: Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij,

•

Cmepius: Z mednarodnim sodelovanjem do motiviranih učiteljev in obogatenega poučevanja,

•

Arnes: E-infrastruktura, storitve in opremljanje VIZ.

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

9.00‒10.00

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

Torek, 22. november 2016
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SIMPOZIJI
Ponedeljek, 21. november 2016, 14.00‒15.30 in 16.00‒17.30.

12. nadstropje

Vodenje in upravljanje VIZ

dr. Justina Erčulj, dr. Mihaela Zavašnik Arčnik,
mag. Peter Markič, Šola za ravnatelje,
Andreja Ahčin, BIC Naklo in Herman Pušnik,
Prva gimnazija Maribor

Europa C

11. nadstropje
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Izkušnje in izzivi praktičnega
usposabljanja dijakov z delom

Helena Žnidarič, Darko Mali in Anica Justinek,
Center RS za poklicno izobraževanje

Adria

Razmislek o razvoju splošne mature

dr. Blaž Zmazek, predsednik Državne komisije
za splošno maturo, dr. Andrejka Slavec Gornik,
Državni izpitni center, Alojz Pluško, Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana,
Ivan Lorenčič, II. Gimnazija Maribor, Boris Plut,
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro
šola in tehniška gimnazija

Emerald 1

Razmislek o razvoju poklicne mature

dr. Boris Dular, predsednik Državne komisije
za poklicno maturo, Elido Bandelj, direktor
Centra RS za poklicno izobraževanje

Razmislek o prenovi gimnazijskega
programa

dr. Vinko Logaj in dr. Brane Slivar,
Zavod RS za šolstvo

Mediteranea
Emerald 2

PLENARNA PREDAVANJA

Udeleženci bodo spoznali koncept osnovnih potreb kot temeljnih dejavnikov motivacije. V tem kontekstu bodo spoznali, kaj motivira otroke, najstnike. Razumeli bodo, da je ključ do (samo)motivacije v
bistvu notranja motivacija, ki izhaja iz učenja učinkovitih načinov vedenja za zadovoljevanje osebnih in
šolskih ciljev. Pobliže bodo spoznali, kdaj so otroci, najstniki motiviran za dobro delo, učenje ter zakaj
pogosto izgubijo motivacijo.
Udeleženci bodo spoznali, kakšen vpliv ima filozofija potrošniške družbe »užitek tukaj in sedaj« na
vzgojo, izobraževanje in razvoj osebne odgovornosti otrok. Razumeli bodo, zakaj je poskus staršev današnjega časa, da obvarujejo otroke pred kakršnimikoli negativnimi izkušnjami lahko škodljiv iz vidika
razvoja otrok v odgovorne in samostojne osebe.
Udeleženci bodo razumeli, kaj potrebujejo otroci in najstniki v šoli od učiteljev. Spoznali bodo, kako
razvijati ustrezne pogoje za motivacijo otrok v razredu. Poleg tega bodo razumeli pomen povratnih
informacij – zakaj je kritika škodljiva in kako kritiko nadomestiti z učinkovitimi povratnimi informacijami. Razumeli bodo, kako so lahko učitelji v podporo otrokom pri razvoju pozitivne samopodobe in
pozitivnega odnosa do šole.

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

Izzivi učenja v 21. stoletju

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

dr. Aleksander Zadel, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije,
Univerza na Primorskem

Udeleženci bodo spoznali, kakšen vpliv ima uporaba spleta in informacij pridobljenih preko spleta na
učenje otrok. Poleg tega bodo spoznali prednosti in pomanjkljivosti uporabe socialnih omrežij. Razumeli bodo, kako lahko učence spodbujajo h kakovostni uporabi spleta.
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Za kakovostno in učinkovito izvajanje pedagoškega »poslanstva« v sodobnih vzgojno-izobraževalnih
institucijah niso več dovolj le primerno izobraženi in usposobljeni učitelji kot posamezniki. Sodobne
zahteve vsakdanjega življenja, tako na področju šolstva, dela in zasebnega življenja, nakazujejo potrebo po vsebinsko specializiranem, medpredmetno zasnovanem in strateškem znanju. Parcialni in individualistično naravnani pristopi pedagoškega delovanja ne zagotavljajo več dovolj dobre integracije
znanja, fleksibilne uporabe in trajnosti pridobljenega znanja. Sodobna spoznanja s področja učenja,
poučevanja in vodenja poudarjajo, da je timsko delo kot pristop pri tem učinkovitejši kot individualni,
saj tako pri pedagoških delavcih kot pri učencih zagotavlja sinergične učinke procesa učenja v najširšem pomenu. Zmožnost za timsko delo je postala pomembna generična in prenosljiva kompetenca
pedagoškega poklica, sistematično in permanentno razvijanje spretnosti timskega dela pa pomemben del nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter profesionalnega razvoja pedagoških delavcev.
Timsko delo v vzgoji in izobraževanju mora vključevati in prepletati vse tri etape timskega dela: timsko
načrtovanje, timsko izvajanje (timsko poučevanje) in timsko evalvacijo. Če naj bo timsko delo učinkovito, se morajo znotraj tima udejanjati osnovna načela sodelovalnega učenja članov tima, ki se kažejo v
procesu oblikovanja skupnih ciljev, vzdrževanja pozitivne soodvisnosti, delitve vlog in nalog, neposredne interakcije, osebne odgovornosti in analize dogajanja). Učinki timskega dela vzajemno vplivajo tudi
na sodelovalno kulturo delovnega okolja: timsko delo je vzvod oblikovanja sodelovalne kulture, sodelovalna kultura pa spodbuja timsko delo pedagoških delavcev. Vodstvo vzgojno izobraževalne institucije
je kot pomemben nosilec sprememb in razvoja tudi pomemben dejavnik spodbujanja timskega dela na
šoli. V procesu spodbujanja in razvijanja timskega dela imajo zelo pomembno vlogo medsebojna pričakovanja učiteljev in vodstva šole. Analiza pričakovanj učiteljev do vodstva šole v zvezi s timskim delom
kaže, da ima po mnenju in pričakovanjih učiteljev vodstvo šole zelo pomembno vlogo pri spodbujanju,
podpiranju in razvijanju timskega dela učiteljev. V prispevku bodo prikazane nekatere ideje in strategije za sistematično spodbujanje timskega dela in sodelovalne kulture na šoli.
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Vloga vodstva šole pri spodbujanju timskega dela
in sodelovalne kulture

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

dr. Alenka Polak, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
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SIMPOZIJ

Delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov je močno odvisno od globalnega in lokalnega okolja, v katerega so umeščeni. Na smernice, ki določajo okolje, se morajo odzivati, a to isto okolje hkrati lahko
sooblikujejo, če poiščejo primerne vzvode in strategije. Vodenje šol in vrtcev v 21. stoletju torej po eni
strani določa okolje, po drugi strani pa ravnatelj lahko s svojim načinom vodenja pomembno zaznamuje njihovo proaktivno vlogo. V simpoziju bomo predstavili nekatere najpomembnejše trende, ki določajo okolje za delovanje in vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov, in pogled ravnateljev, kakšna je v tej
luči odgovornost zavodov in njih kot vodij. Poudarili bomo tri dimenzije vodenja: vodenje sebe in pomen
zgleda pri vodenju, distribuirano vodenje in vključevanje deležnikov v vodenje ter sistemsko vodenje
kot obliko družbene odgovornosti. V razpravi želimo spodbuditi udeležence k razmisleku o vodenju za
21. stoletje in odpreti vprašanja, ki se pri tem porajajo.

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

VODENJE IN UPRAVLJANJE VIZ

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

dr. Justina Erčulj, dr. Mihaela Zavašnik Arčnik in mag. Peter Markič, Šola za ravnatelje,
Andreja Ahčin, Biotehniški center Naklo in Herman Pušnik, Prva gimnazija Maribor
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Uveljavljanje praktičnega usposabljanja v podjetjih in šolskih delavnicah v vseh oblikah s posebnimi
poudarkom na vajeništvu, je prvi od prednostnih ciljev, ki so si jih začrtale država članice do leta 2020
(Zaključki iz Rige, 2015). Poklicno in strokovno izobraževanje, še posebej praktično usposabljanje, je ponovno poudarjeno kot učinkovit način približevanja izobraževanja in usposabljanja potrebam trga dela.
Sistem poklicnega izobraževanja je v Sloveniji v zadnjih 15 letih doživel velike spremembe, predvsem
z vidika vloge šol in podjetjih v procesu izobraževanja. Podjetja so postala enakopravni partnerji pri
načrtovanju in izvajanju izobraževalnih programov, pa tudi pri preverjanju učnih dosežkov. Praktično
usposabljanje se izvaja v podjetjih v fleksibilni obliki, ki omogoča večjo vključitev udeležencev izobraževanja v delo glede na njihove želje in možnosti podjetja. Fleksibilnost omogoča izvajanje bodisi skozi
t.i. kolektivno ali individualno učno pogodbo. Seveda pa se fleksibilno izobraževanje uvaja še vse prepočasi, tudi povečan obseg praktičnega usposabljanja v podjetjih je redkost.
V delavnici bomo predstavili nekaj ugotovitev in tudi izzivov s katerimi se bo potrebno še spoprijeti in
poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti praktičnega usposabljanja z delom.
Izzivi se nanašajo na vloge posameznih deležnikov v procesu načrtovanja in izvajanja praktičnega usposabljanja. Z jasno opredeljenimi vlogami in podpornimi ukrepi bi lahko vplivali na večjo kakovost dosežene praktične usposobljenosti dijakov. Posebno vlogo ima pri tem organizator praktičnega usposabljanja.

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

IZKUŠNJE IN IZZIVI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
DIJAKOV Z DELOM

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

Helena Žnidarič, Darko Mali in Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

Spremljanje individualnih učnih pogodb v preteklem šolskem letu je pokazalo na pomanjkljivo sistemsko podporo in ne dovolj natančno opredeljeno vlogo podjetij. Dejstvo je, da se bo tudi z vzpostavitvijo
sistema vajeništva odgovornost v večji meri prenesla na mentorje v podjetju in na ustrezno sodelovanje med mentorji in učitelji.
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S ključnim namenom razvoja in posodobitve Splošne mature (SM) je DK SM sprejela naslednja izhodišča, ki bodo natančneje predstavljena v okviru simpozija:
• SM je instrument za doseganje visokih standardov znanja, ki udejanja nadpovprečno podjetnost
in ustvarjalnost.
• Pri vseh predmetih SM naj se izpiti opravljajo na enotni, višji ravni zahtevnosti in naj se ocenjujejo z
enotno, povišano ocenjevalno lestvico, z ocenami od 1 do 8.
• S posodobitvijo notranjih delov izpitov je potrebno odpraviti vpliv zunanjih dejavnikov na
nekoreliranost internega dela SM z eksternim delom.
• Z uvedbo enotne ravni zahtevnosti pri vseh predmetih SM in posodobitvijo internih delov izpitov
želi DK SM:
• omogočiti tudi na drugih področjih nadarjenim dijakom, da izkažejo svoje poglobljeno znanje
in predanost trdemu delu na izbranem temeljnem, splošno-izobraževalnem, strokovnem ali
umetniškem področju,

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

RAZMISLEK O RAZVOJU SPLOŠNE MATURE

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

dr. Blaž Zmazek, predsednik Državne komisije za splošno maturo, dr. Andrejka Slavec Gornik,
Državni izpitni center, Alojz Pluško, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Ivan Lorenčič, II.
Gimnazija Maribor, Boris Plut, Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

• dvigniti raven izkazanega in ovrednotenega znanja (posledično izboljšati rezultate naših dijakov na
višji ravni zahtevnosti) ter
• izboljšati primerljivost SM z drugimi evropskimi maturitetnimi sistemi, predvsem z mednarodno maturo.

15

16

V razpravi se bomo dotaknili predvsem naslednjih vsebin:
• utrditev pomena poklicne mature z vidika študija in dela,
• postavitev predloga vzpostavljanja komisij za drugi predmet,
• problematika notranjega dela ocenjevanja,
• izboljšava ocenjevanja,
• razprava o odnosu med maturama.

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

RAZMISLEK O RAZVOJU POKLICNE MATURE

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

dr. Boris Dular, predsednik Državne komisije za poklicno maturo, Elido Bandelj, direktor Centra RS
za poklicno izobraževanje
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Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence
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Kulturni program

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

Na vodeni filmski projekciji si bomo ogledali program kratih animiranih filmov, primerih za dijake srednjih šol. Poleg avtorskih filmov priznanih slovenskih animatorjev bo program vključeval tudi kratek
animirani film, ki so ga pod mentorstvom ZVVIKS na delavnicah izdelali dijaki. Namen vodene filmske
projekcije je predstavitev animiranega filma kot umetniškega izdelka in didaktičnega pripomočka v
vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ogled bo vodila mag. Martina Peštaj, medijska psihologinja in urednica otroškega in mladinskega programa na RTVSLO.

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

Animirajmo!
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KREATIVNA PARTNERSTVA – MEDRESORSKO
SODELOVANJE MINISTRSTEV
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport, dr. Tjaša Filipčič, Pedagoška fakulteta Ljubljana
Partnersko sodelovanje na področju gibanja z vidika športa invalidov.

Ministrstvo za zdravje
dr. Jože Hren, Ministrstvo za zdravje
Dejstva o konoplji.

Ministrstvo za kulturo
mag. Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo
Povezujemo ustvarjalno-kulturno-umetnostna vzgoja.

Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Lenča Humerca Šolar, vodja Sektorja za prostor, graditev in stanovanja, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja in Barbara Viki Šubic, Center Arhitekture
Pomen izobraževanja o prostoru, predstavitev meseca prostora.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Andrej Potočnik, Direktorat za kmetijstvo
Aktualne teme s področja prehrane v srednjem šolstvu.
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Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence
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Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence
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PRILOGA
Kratka predstavitev EU Priročnika o kulturni zavesti in izražanju1
Delovna skupina strokovnjakov držav članic EU za odprto metodo koordinacije (OMK) o razvoju ključne kompetence »kulturna zavest in izražanje« je spomladi 2016
zaključila svoje delo z izdajo Priročnika o kulturni zavesti
in izražanju. Namen priročnika je oblikovalcem politike
predstaviti navdihujoče primere dobre prakse in ciljno
usmerjena priporočila v zvezi s to kompetenco.
Skupini je pri delu koristil prečni pristop, v katerega so
bili vključeni predstavniki s področja izobraževanja in
kulture (ministrstva, strokovni centri/zavodi, posvetovalna telesa ter kulturni in pedagoški delavci).
Kulturna zavest in izražanje je osma ključna kompetenca, ki jo je Evropska unija opredelila leta 20061. Ključne
kompetence za vseživljenjsko učenje so preplet znanja,
spretnosti in odnosov, potrebnih predvsem za osebno
izpolnitev in razvoj, socialno vključevanje, aktivno državljanstvo in zaposlitev. Evropska komisija sodeluje z državami Evropske unije pri krepitvi »ključnih kompetenc«
– znanja, spretnosti in odnosov, da bi učeči se lažje dosegli osebno izpolnitev in pozneje v življenju našli zaposlitev ter se aktivno vključili v družbo.
Te ključne kompetence vključujejo spretnosti, kot so sporazumevanje v maternem jeziku, tujih jezikih,
digitalne spretnosti, pismenost ter osnovno znanje matematike in naravoslovja, pa tudi prečne spretnosti, kot so »učenje učenja«, družbena in državljanska odgovornost, samoiniciativnost in podjetnost
ter kulturna zavest in izražanje.
Namen krepitve ključnih kompetenc je:
• vsem učencem zagotoviti kakovostno izobraževanje, temelječe na ustreznih šolskih programih,
• zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja,
• povečati vključenost otrok v organizirano predšolsko vzgojo,
• izboljšati podporo strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) in njihovim
izobraževalcem.
Kulturna zavest in izražanje je prečna kompetenca, ki jo države članice EU krepijo posredno ali neposredno skozi različne instrumente v formalnem in neformalnem izobraževanju ter priložnostnem učenju. Ključen instrument za neposredno krepitev kulturne zavesti in izražanja je kulturno-umetnostna vzgoja, ki je bistvenega pomena za vseživljenjsko izobraževanje ter celosten razvoj osebnosti in
državljanske zavesti.

1 Celotno poročilo v angleščini najdete na: http://ec.europa.eu/culture/library/index_en.htm, povzetek poročila v slovenščini pa
je dosegljiv na: www.mk.gov.si.
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₋₋ KUV zaradi kulture in umetnosti same – pridobivanje kulturnih in umetniških kompetenc kot
pomembne dimenzije celovitega razvoja osebnosti;
• vzgoja in izobraževanje SKOZI umetnost in kulturo:
₋₋ vpliv KUV na poučevanje in učenje – prenova didaktičnih pristopov ali izobraževalnih sistemov
(ustvarjalno učenje v VIZ, interdisciplinaren pristop k specifičnim temam; spodbujanje
kroskurikularnega učenja);
₋₋ socialni vplivi KUV – socialna kohezija skozi sodelovanje v umetniških praksah, v kulturi in
družbi (kulturna raznolikost, medkulturna zavest in dialog, trajnostni razvoj);
₋₋ vpliv KUV na ekonomski razvoj posameznika in družbe: učenje specifičnih spretnosti v
okviru profesionalnega izobraževanja za kreativne industrije (npr. mediji, obrti, oblikovanje);
kreativnost kot kompetenca 21. stoletja za inovativne družbe.
Dodatek k priročniku vključuje predstavitev 43 različnih praks iz vse Evrope, ki so bile prepoznane kot
primeri dobre prakse, kako se lahko krepi ključna kompetenca kulturna zavest in izražanje neposredno
ali posredno. Nekatere od teh so nove na področju kulturno-umetnostne vzgoje, druge pa so že dobro
uveljavljene prakse ali organizacije, ki delujejo že leta.

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

• vzgoja in izobraževanje V umetnosti in kulturi:

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

Strokovna skupina je prepoznala dva pristopa vključevanja kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v
vzgojno-izobraževalnem procesu:

Na podlagi analize primerov dobrih praks so strokovnjaki izoblikovali naslednje ugotovitve, ki so podlaga za pripravo priporočil kulturnim in izobraževalnim organizacijam pri oblikovanju politik na nacionalni in evropski ravni:
1. Pri oblikovanju politik in projektov je treba upoštevati osnovne pogoje za uspešno krepitev in
razvoj kulturne zavesti in izražanja.
2. Pri krepitvi kompetence kulturna zavest in izražanje je treba ponovno razmisliti o ključni vlogi
strokovnih delavcev in vzgojno-izobraževalnih programov.
3. Kulturna zavest in izražanje je ključna vseživljenjska kompetenca.
4. Preučiti je treba različne ravni kulturne zavesti (npr. lastno kulturno okolje, nacionalna in
medkulturna dimenzija …).
5. Kultura je večplastna, zato obstaja veliko načinov za krepitev kulturne zavesti in izražanja.
6. Kulturna zavest in izražanje je skupna odgovornost (v izobraževanju so udeleženi različni ključni akterji).
7. Čas je za strateški premislek o kulturni zavesti in izražanju.
Prizadevanja za krepitev kulturne zavesti in izražanja se čutijo na mnogih področjih in ravneh politike:
od dela strokovnih delavcev v VIZ, do Unescovih pobud, ki spodbujajo nadnacionalni dialog o kulturno
-umetnostni vzgoji. S kulturno zavestjo in izražanjem se je treba ukvarjati v okviru kulturne in izobraževalne politike in pri tem skrbeti za bolj strateški in celosten pristop.
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Medresorski nacionalni projekt Kulturni bazar
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo že od leta
2006 načrtno sodelujemo na področju kulturno-umetnostne vzgoje in si tudi skladno s Priporočilom
Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 18. decembra 20062 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko izobraževanje prizadevamo za razvoj in krepitev ključne kompetence kulturna zavest in izražanje. Medresorski nacionalni projekt Kulturni bazar, ki ga že deveto leto organiziramo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, kulturne ustanove iz vse Slovenije
ter izvršni producent Cankarjev dom v Ljubljani je eden najpomembnejših projektov, ki prispevajo k temu
razvoju. Slovenska nacionalna komisija za Unesco je častni pokrovitelj projekta, hkrati pa vsa leta sodeluje tudi kot partner projekta in tako prispeva k prepoznavnosti pomena kulturno-umetnostne vzgoje v
vzgojno-izobraževalnem prostoru, skladno z Unesco Road map for Arts Education3 (Lizbona, 2006) in
The Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education4 (Seoul, 2010).
Skladno z Nacionalnim programom za kulturo 2014–2017 si vsi skupaj na področju kulturno-umetnostne
vzgoje prizadevamo tudi za kreativna partnerstva z drugimi resorji. Naš cilj je spodbuditi projektno sodelovanje med kulturo in drugimi področji (okolje in prostor, prehrana, zdravje, gospodarstvo …) in s tem
prispevati k prenosu kreativnih spretnosti iz kulture na druga področja. V projektu so se nam doslej že
pridružili: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, CMEPIUS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Celoletni medresorski nacionalni projekt s področja kulturno-umetnostne vzgoje je namenjen strokovnemu usposabljanju in informiranju strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ), kulturnih
ustanovah in širši strokovni javnosti.
Vsako leto poteka enodnevno strokovno usposabljanje, ki vključuje predstavitev kulturnih ustanov
in medresorskih partnerjev na razstavnih prostorih ter tudi program za otroke in mladino ter širšo
javnost (poudarek je na obisku organiziranih skupin otrok in mladih iz VIZ).
Na portalu www.kulturnibazar.si je dostopen e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje za šolsko leto 2016/2017, ki je odličen pripomoček za načrtovanje KUV dejavnosti v VIZ, saj na enem kraju
predstavlja kakovostno ponudbo kulturnih ustanov iz vse Slovenije. Omogoča pridobivanje informacij
po posameznih področjih umetnosti, po starostnih skupinah otrok, po regijah, neposredne kontakte in
povezave s koordinatorji KUV v kulturnih ustanovah itd. Vključuje tudi ponudbo strokovnih usposabljanj za KUV, namenjenih strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi. Katalog zagotovo
prispeva k boljšemu poznavanju različnih področij kulture, k boljši dostopnosti, nenazadnje pa tudi k
partnerskemu sodelovanju med VIZ in kulturnimi ustanovami.
Prek portala www.kulturnibazar.si so strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, kulturi, pa tudi širši
strokovni javnosti obveščeni o aktualnih dogajanjih na področju KUV, v rubriki Kulturna vzgoja – gradiva
pa najdejo nacionalne in mednarodne strateške dokumente, nacionalno in mednarodno strokovno
literaturo o KUV.

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sl:PDF
3 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf
4 h ttp://portal.unesco.org/culture/en/files/41117/12798106085Seoul_Agenda_Goals_for_the_Development_of_Arts_Education.
pdf/Seoul%2BAgenda_Goals%2Bfor%2Bthe%2BDevelopment%2Bof%2BArts%2BEducation.pdf
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Organizatorji prireditve – Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo ter izvršni
producent Cankarjev dom v Ljubljani –

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

Pomemben del nacionalnega projekta Kulturni bazar pa je razvoj nacionalne mreže KUV – eden od
skupnih ciljev v nacionalnem programu za kulturo. Mrežo gradimo v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih, da bi vsi skupaj prispevali k načrtnejši in dostopnejši KUV.
Povezovanje nam lahko pomaga pri izboljšanju pogojev za izvajanje KUV ter omogoča boljšo dostopnost z različnih vidikov: vsebinsko, geografsko in finančno. Strokovni delavci iz VIZ se lahko registrirajo na portalu www.kulturnibazar.si. Registracija jim omogoča redno mesečno obveščanje o aktualnih
kulturnih dogodkih za VIZ, o strokovnih usposabljanjih na različnih področjih kulture …, poleg tega pa
jim registracija (vsi prejmejo KUV izkaznico) omogoča brezplačni predogled/ogled kulturno-vzgojnih
vsebin (predstav, razstav …) v nekaterih kulturnih ustanovah. Ponudba se redno dopolnjuje in je dosegljiva registriranim koordinatorjem na www.kulturnibazar.si:

vabimo strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov
v četrtek, 30. marca 2017 v Cankarjev dom v Ljubljani.
Program strokovnega usposabljanja bo objavljen januarja 2017 na spletni strani www.kulturnibazar.si.
Osrednja tema Kulturnega bazarja 2017 bo kreativnost, kreativno povezovanje (partnerstvo) ter
vključevanje kulture v razvoj inovativnih učnih okolij.
Na strokovnem usposabljanju priporočamo udeležbo strokovnih delavcev iz osnovnih šol, ki poučujejo
na področju umetnosti in kulture, tehnike, naravoslovja in družboslovja, saj bo velik poudarek na
vključevanju kulturno-vzgojnih vsebin pri različnih predmetih, medpredmetnem oz. medpodročnem
povezovanju ter kroskurikularnih temah. Udeleženci usposabljanja bodo skupaj z ustvarjalci in umetniki iz kulturnih ustanov ter strokovnjaki z različnih področij (zdravje, okolje in prostor, kmetijstvo in
prehrana, gospodarstvo …) iskali inovativne poti za skupno skrb za kakovosten grajeni prostor, za povezovanje umetnosti, športa in gibanja ter zdravja, umetnosti, znanosti in tehnologije …
Udeležba na Kulturnem bazarju (KB) je za vse obiskovalce brezplačna.
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Zbirka priročnikov za kulturno-umetnostno vzgojo
Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za kulturo od leta
2011 gradimo zbirko priročnikov za KUV. Letos smo zbirko dopolnili z e-priročnikom Animirajmo! Animirani film v vrtcu in šoli.

Pripravili: Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka za KUV na MK in Nada Požar Matijašič, nacionalna
koordinatorka za KUV na MIZŠ
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Avtorji, domači filmski strokovnjaki in filmski ustvarjalci,
so priročnik zasnovali tudi
na pobudo pedagogov, ki so
opozarjali na nujno potrebno izobraževanje za samostojno delovanje na področju
animiranega filma. Animirani
film se namreč vse pogosteje
uporablja ne le kot umetniški
izdelek, ampak tudi kot didaktični pripomoček. Zato je
priročnik, ki prinaša smernice
za usposobitev posameznika
za samostojno ukvarjanje s
filmom, namenjen predvsem
strokovnim delavcem v vzgoji
in izobraževanju – vzgojiteljem,
učiteljem, profesorjem, mentorjem, izvajalcem obšolskih
in zunajšolskih dejavnosti – pa
tudi izvajalcem neformalnih
izobraževanj in delavnic animiranega filma.
Priročnik seznanja strokovne
delavce najprej z animiranim
filmom kot umetniško zvrstjo.
Bralec sledi razvoju animiranega filma na Slovenskem,
spozna osnove filmske govo-

rice in njene zakonitosti ter
posamezne značilnosti animiranega filma. Avtorji bralcem
predstavijo, kako različne tehnike animiranega filma pokrivajo likovna področja, zaradi
izjemne razlagalne vrednosti
pa lahko animirani film univerzalno pojasnjuje tudi zahtevnejše koncepte in vsebine na
najrazličnejših področjih ter
medpredmetno povezuje.
Animirani film je primeren tudi
za obravnavo v srednji šoli, na
primer pri sociologiji, filozofiji,
psihologiji itn. Dijaki lahko pri
ustvarjanju animiranega filma
povezujejo različna predmetna
področja – od pisanja scenarija
(slovenščina) do zasnove likov
in ozadja (likovna umetnost),
realizacije (likovna umetnost
in računalništvo) in zvočnega
opremljanja (glasba), pri tem
pa razvijajo timsko delo. V
srednji šoli je obravnavo animiranega filma mogoče vključiti
tudi v projektne dneve v sklopu
obveznih izbirnih vsebin ali pa
v obliki krožka.

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

Konec marca 2016 je pri založbi Zavoda RS za šolstvo izšel e-priročnik Animirajmo! Animirani film v vrtcu
in šoli, novembra pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj izobraževanja, enota
Eurydice Slovenija podprlo izid priročnika, ki ga bodo brezplačno prejeli vsi vzgojno-izobraževalni zavodi

Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Gradivo za udeležence

Priročnik Animirajmo!5

Delavnice animiranega filma so označene s težavnostnimi stopnjami, tako da jih lahko izvaja tudi pedagog, ki je pri animiranem filmu še začetnik. V posebnem poglavju so izpostavljene še smernice za pogovor
ob izbranih animiranih filmih.

5 Brezplačna publikacija v elektronski obliki je objavljena v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo. Dostopno na
http://www.zrss.si/zalozba/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=127.

31

Avtorji so si prizadevali vzpostaviti tudi strokovno izrazoslovje in tako so mnogim izrazom premišljeno
poiskali slovenske ustreznice. Priročniku je na koncu dodan slovarček z jedrnatimi opisi ključnega filmskega izrazoslovja. Pedagogi oziroma mentorji bodo v priročniku našli še spletna mesta, na katerih so
dostopna reprezentativna dela slovenskih organizacij in javnih zavodov, ki se ukvarjajo z animiranim filmom, organizacijo delavnic ipd., ter predstavitve organizacij, ki izvajajo filmskovzgojne programe na področju animiranega filma, in festivalov, na katerih animirane filme predvajajo.
Predstavitev priročnika pripravila: Magda Stražišar, Ministrstvo za kulturo

Vabilo na strokovni posvet o animiranem filmu Animirajmo!
Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Cankarjev
dom vabimo ravnatelje in strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov na celodnevni strokovni
posvet o animiranem filmu Animirajmo!, ki bo 1. decembra 2016 v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Avtorji in drugi strokovnjaki bodo teoretično in praktično predstavili vsebino pravkar izdanega tiskanega priročnika Animirajmo! Animirani film v vrtcu in šoli, katerega izvod bo prejel brezplačno vsak
udeleženec posveta.
Domači strokovnjaki s filmsko-vzgojnega področja in ustvarjalci animiranega filma bodo po plenarnem
delu predstavili posamezne tematske sklope iz priročnika (zgodovina animiranega filma, pomen animiranega filma za otroke in mladostnike, osnove filmske govorice in specifike animiranega filma itn.)
ter raznovrstne praktične delavnice.
Kotizacije ni.
Prijavite se do 25. 11. 2016 na spletnem naslovu:
http://www.zrss.si/prijava/posvet-animirajmo/, kjer najdete tudi vabilo, program strokovnega posveta ter kratek opis programa.
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Cilji projekta Rastem s knjigo so:
• promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
• motiviranje dijakov za branje in obiskovanje splošnih knjižnic,
• motiviranje založnikov za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe
za mladino.
Rastem s knjigo JAK pripravlja v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri MKL, Zavodom RS
za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev.

Učenec v učnem okolju 21. stoletja

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture med mladimi Rastem s knjigo izvaja Javna agencija za
knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi srednjimi šolami, z zavodi za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter šolami v zamejstvu.
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Nacionalni projekt
rastem s knjigo v
šolskem letu 2016/17
že sedmič v srednjih
šolah

V okviru javnega razpisa pristojna strokovna komisija JAK vsako leto izbere mladinsko leposlovno delo
slovenskih avtorjev. Izbrana knjiga je namenjena dijakom prvih letnikov. Prejmejo jo ob letnem obisku
najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v učni program. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim slovenskim mladinskim leposlovjem, predstavitev avtorja in knjige.
Uradni začetek projekta Rastem s knjigo je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti.
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Letošnje šolsko leto
V šolskem letu 2016/2017 poteka projekt Rastem s knjigo SŠ 2016 za dijake 1. letnikov srednjih šol že sedmič.
Za srednješolce je izbrana knjiga pisateljice Marjane Moškrič Sanje o belem štrpedu (22.000 izvodov).
Za roman je Moškričeva prejela nagrado desetnica 2016, nagrado za otroško in mladinsko književnost,
ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev.

		
Okvirni potek projekta Rastem s knjigo SŠ v šolskem letu 2016/2017, program obiska v splošnih knjižnicah in predstavitvi izbranih knjig najdete na naslednji povezavi:
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/letosnje-solsko-leto/.
V sodelovanju z izbranim založnikom in avtorico je pripravljeno promocijsko gradivo ter predstavitveni
film: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/videovsebine/.
Dijaki se tekom šolskega leta na pobudo šole lahko srečajo z avtorico izbrane knjige (obiske po šolah v
svojih programih izvajata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Društvo slovenskih pisateljev).
Knjige dobijo tudi učenci šol v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). JAK sodeluje z učitelji, ki poučujejo
slovenščino na t. i. sobotnih šolah (Severna in Južna Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini
(Belgija, BIH, Srbija, Hrvaška, Francija itd.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt itd.).
Vabimo vas v svet branja!
Več o nacionalnem projektu Rastem s knjigo:
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/
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Xxiii. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
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XXIII. STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC
IN RAVNATELJEV SREDNJEGA ŠOLSTVA

Dijak v učnem okolju
21. stoletja
Gradivo za udeležence
21. in 22. november 2016, Portorož

