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TLORIS KONGRESNEGA CENTRA
Kongresni center Grand hotela Bernardin:
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PROGRAM SREČANJA
Plenarna predavanja bodo potekala v dvorani Europa v 12. nadstropju.
Ponedeljek, 5. november 2018
10.00‒11.00
preddverje
dvorane Europa,
12. nadstropje

11.00‒13.00

Sprejem in pogovor ravnateljev s
predstavniki Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport in javnih zavodov
s področja šolstva
Uvodni pozdrav in nagovor

Martina Vuk, državna sekretarka,
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in
dr. Vladimir Korošec, Šola za ravnatelje

Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja

dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta,
Univerza v Ljubljani

dvorana Europa,
12. nadstropje

13.00‒14.30

Odmor

14.30‒15.30

Skrita vrednost vrednot za ravnatelje

Jelka Lavrih Sztajnbok in Eva Gabrijel,
Team Training

15.30‒16.00

Nagovor ministra

dr. Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport

16.00‒16.30

Odmor

16.30‒17.30

Vzgoja za demokratično kulturo

17.30‒17.45

Odmor

17.45‒18.45

Zbor Združenja ravnateljic in ravnateljev
osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije

18.45‒19.00

Odmor

19.00
dvorana Emerald,
11. nadstropje

20.00

Kulturni program
Staro sonce, mlada luna

dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta,
Univerza v Ljubljani

Združenje ravnateljic in ravnateljev
osnovnega in glasbenega šolstva
Slovenije

Anja Štefan, Ciril Horjak in Janez Dovč

Pravljice za pravnatelje in pravnateljice pripovedovalski večer za odrasle

Večerja z družabnim srečanjem

restavracija,
10. nadstropje

Torek, 6. november 2018
9.00‒10.30

Simpoziji

10.30-11.00

Odmor

11.00‒12.30

Simpoziji ‒ ponovitev

12.30‒13.00

Odmor

13.00‒14.30

Simpoziji ‒ ponovitev

14.30‒15.00

Odmor in prigrizek

15.00-16.30

Izvajanje Programa SIO-2020

dr. Marko Bonač, Arnes

Ozaveščanje mladostnikov o trgovini
z ljudmi - preventivne aktivnosti v
osnovnih šolah

mag. Sandi Čurin, Ministrstvo za notranje
zadeve in Polona Kovač, Društvo Ključ

Predstavitev programa OrKa Ric

dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center

Aktualne informacije in okrogla miza s
predstavniki Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport

Martina Vuk, državna sekretarka
s sodelavci

dvorana Emerald,
11. nadstropje
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V predverju Kulturni bazar v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo.

SIMPOZIJI
Torek, 6. november 2018: 9.00‒10.30, 11.00‒12.30 in 13.00‒14.30

11. nadstropje

Sodelovanje zdravstva in šolstva za
zdravje otrok – preventivni programi,
projektno uvajanje novosti in
medicinsko indicirane diete

Polonca Truden Dobrin, Vesna Pucelj,
Matej Gregorič in Branka Đukić,
Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Mojca Ivankovič - Kacjan, Sekcija za
primarno pediatrijo,
Špela Žnidaršič Reljič, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Emerald 1

tri izvedbe:
9.00‒10.30,
11.00‒12.30 in 13.00‒14.30

Emerald 2

dve izvedbi:
11.00‒12.30 in 13.00‒14.30

Mediteranea

12. nadstropje
Simpozij za glasbene šole

mag. Gregor Mohorčič, Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport
in Helena Meško, Zveza slovenskih
glasbenih šol

Predstavitev programa Team Teach

Dušan Kuhar, Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana

Simpozij za osnovne šole s
prilagojenim programom in za
zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami

mag. Polona Šoln Vrbinc, Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport

Zagate ocenjevanja znanja v
osnovnošolskem izobraževanju:
Izzivi, s katerimi se soočamo
na ravni vodenja vzgojnoizobraževalnih zavodov

dr. Damijan Štefanc, Filozofska
fakulteta, Univerza v Ljubljani

Kako spodbuditi poglobljeno in
aktivno učenje ter odgovornost
učencev?

dr. Nataša Potočnik, Alica Prinčič
Rohler, mag. Andreja Čuk in
Irena Kumer, Zavod RS za šolstvo

Učenje v središču

Stopimo skupaj za Beremo skupaj!

dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo,
dr. Sabina Fras Popović, Zveza
bibliotekarskih društev Slovenije in
Mariborska knjižnica, Petra Potočnik,
Društvo Bralna Značka Slovenije –
ZPMS, nacionalna koordinatorka
Nacionalnega meseca skupnega
branja 2018 in Nada Požar Matijašič,
MIZŠ, Urad za razvoj in kakovost
izobraževanja

tri izvedbe:
9.00‒10.30,
11.00‒12.30 in 13.00‒14.30
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Vodstveni timi? Zakaj pa ne?

mag. Vlasta Poličnik in
mag. Peter Markič, Šola za ravnatelje,
Mirjam Kalin, OŠ Dobravlje,
Margareta Voglar, OŠ Gustava Šiliha
Laporje, Majda Pikl, OŠ Vransko-Tabor

ena izvedba:
9.00‒10.30

Europa B
ena izvedba:
9.00‒10.30

Europa A
ena izvedba:
11.00‒12.30

Europa A

tri izvedbe:
9.00‒10.30,
11.00‒12.30 in 13.00‒14.30

Europa D
tri izvedbe:
9.00‒10.30,
11.00‒12.30 in 13.00‒14.30

Europa C
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PLENARNA PREDAVANJA
dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja
V prispevku bom s psihološke perspektive predstavila poti možnega razvoja šole v smeri »učeče se
skupnosti« ter vlogo ravnatelja pri tem. Pri tem bom izhajala iz ugotovitev psiholoških raziskav o značilnostih današnjih udeležencev v šolskem prostoru: učencev (t.i. milenijcev), staršev (njihovega »helikopterskega« starševstva) in učiteljev, ki jih mora ravnatelj za učinkovito vodenje šole upoštevati.
Hkrati bom izpostavila nekatere ključne psihološke mehanizme za spreminjanje šolske kulture v »učečo se skupnost«.
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Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training

Skrita vrednost vrednot za ravnatelje
Vrednote so nevidni usmerjevalec vedenja in odločanja ljudi. (Ne)spreminjanje vrednotnih sistemov je
izziv vseh časov in okolij. V slovenskih vrtcih in šolah so temeljne in obče veljavne vrednote v zadnjem
desetletju tema številnih odličnih razprav in dejavnosti. Ob tem se porajajo nadaljnja vprašanja. Ali so
vrednote prodrle tudi na področje vodenja vrtcev in šol? Jih ravnatelji koristijo za lažje in hitrejše doseganje ciljev vzgoje in izobraževanja? Kako jih lahko uporabijo kot dragoceno orodje vodenja?
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dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vzgoja za demokratično kulturo
Sodobne evropske družbe se soočajo z mnogimi izzivi, kot so čedalje nižja volilna udeležba, vse večje
nezaupanje politikom, povišano število kaznivih dejanj iz sovraštva, čedalje višja stopnja nestrpnosti
in vse več predsodkov do narodnih in verskih manjšinskih skupnosti ter vse višja podpora nasilnemu
ekstremizmu. Ti izzivi ogrožajo legitimnost demokratičnih institucij in miroljubno sobivanje v evropskih državah.
Formalno izobraževanje predstavlja ključno orodje za spopad s temi izzivi. Ustrezne izobraževalne
prakse in prispevki lahko spodbudijo demokratično udejstvovanje ter prispevajo k zmanjšanju nestrpnosti, predsodkov in podpore nasilnemu ekstremizmu. Vendar pa morajo, da bi dosegli te cilje, pedagogi dobro razumeti demokratične kompetence, ki jih je treba vključiti v učni načrt.
Svet Evrope je z skupino mednarodno uveljavljenih strokovnjakov pripravil nov teoretični model kompetenc, ki jih državljani potrebujejo za sodelovanje v demokratični kulturi in miroljubno sobivanje z drugimi
v večkulturnih družbah (t.im. CDC). Ta model služi kot splošna osnova za razvoj učnih načrtov, pedagoških
strategij in načinov ocenjevanja na zahtevnem področju izobraževanja o demokratičnem državljanstvu in
človekovih pravicah, ki bo izobraževalnim sistemom pomagala pri vzgoji učencev v zrele in strpne demokratične državljane. V uvodnem predavanju bodo predstavljeni rezultati projekta Sveta Evrope in uporabnost novega modela v pedagoški praksi na različnih stopnjah vzgoje in izobraževanja.
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dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center

Predstavitev programa OrKa Ric
Državni izpitni center je v okviru operacije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz
Evropskega socialnega sklada razvil program OrKa Ric (Orodje za ugotavljanje Kakovosti izkazanega
znanja), ki šolam omogoča ugotavljanje kakovosti izkazanega znanja učencev pri NPZ.
Uporabnikom OrKa ponuja preprost vpogled v dosežke učencev na vaši šoli in v Sloveniji. Omogoča
tudi primerjave dosežkov: učencev na šoli z vrstniki v Sloveniji, med oddelki ali učnimi skupinami znotraj šole, po letih ipd. V šoli lahko za svoje učence pripravite analize po nalogah, pogledate posamezno
nalogo z rešitvijo in digitalizirane odgovore učencev.
Tako ugotavljate močna in šibka področja v znanju učencev. V programu je na voljo tudi analiza dodane
vrednosti, ki meri napredek v znanju učencev od 6. do 9. razreda.
Cilj programa je šolam olajšati dostop do podatkov in pripravo analiz, ki omogočajo pripravo vsebinskih ugotovitev o doseženem znanju učencev in načrtovanje izboljšane učne prakse. Program je v prvi
vrsti namenjen učiteljem in ravnateljem, dostop do programa pa posameznim učiteljem urejate na šoli
s pomočjo šolskega administratorja.
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SIMPOZIJ
mag. Vlasta Poličnik in mag. Peter Markič, Šola za ravnatelje, Mirjam Kalin, OŠ Dobravlje,
Margareta Voglar, OŠ Gustava Šiliha Laporje, Majda Pikl, OŠ Vransko-Tabor

Vodstveni timi? Zakaj pa ne?
Simpozij bo namenjen tematiki podpore ravnateljevemu pedagoškemu vodenju in poslovodenju. Ob
proučevanju mednarodnih praks vodenja v izobraževanju ugotavljamo, da mnogi avtorji (Lambert 1998,
Elmore 2000, Olson 2000, Spillane in Diamond 2007, Leightwood 2009, Harris 2010) menijo, da do
sedaj večinoma uveljavljen model enega vodje premalo upošteva in izkoristi potenciale strokovnih
delavcev, ki bi lahko sodelovali pri vodenju, zato moramo pri njih razvijati znanje, spretnosti in predanost za sodelovanje pri vodenju. Na osnovi teh izhodišč je smiselno, da kot del podpore ravnateljevemu vodenju razvijemo področje distribuiranega vodenja ter tako spodbudimo ravnatelje za iskanje
in razvijanje potencialov svojih sodelavcev za bolj učinkovito vodenje VIZ.
Na osnovi našega dosedanjega dela in rezultatov projekta ter z izkušnjami sodelujočih VIZ bomo na simpoziju razpravljali o takšni praksi vodenja, kaj lahko prinese posamezni šoli/vrtcu, ravnatelju/ravnateljici, pa
tudi pogojih za vzpostavitev distribucije vodenja in nenazadnje o ovirah, ki jih lahko pričakujemo.
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dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo, dr. Sabina Fras Popović, Zveza bibliotekarskih društev
Slovenije in Mariborska knjižnica, Petra Potočnik, Društvo Bralna Značka Slovenije – ZPMS,
nacionalna koordinatorka Nacionalnega meseca skupnega branja 2018 in Nada Požar Matijašič,
MIZŠ, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja

Stopimo skupaj za Beremo skupaj!
Simpozij bo skladno s predlogom Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti poudaril pomen in
vlogo branja in razvijanja bralne pismenosti v času šolanja in prostem času, v družini, šoli, knjižnici itd.
Uvodoma bo dr. Fani Nolimal spregovorila o vlogi ravnatelja pri razvijanju bralne pismenosti in bralne
kulture, zlasti o spodbujanju branja strokovnih delavcev in krepitvi zavesti o pomenu skupnega branja v
šolskem kolektivu. Posvetili se bomo pristopom, ki jih lahko ravnatelj v ta namen uporabi. Do izboljšanja
na področju bralne pismenosti in bralne kulture bomo prišli le skupaj - s sodelovanjem vseh odgovornih
v javnem sektorju in nevladnih ustanovah – zato na podlagi predloga Nacionalne strategije za razvoj
bralne pismenosti že v letu 2018 vzpostavljamo nacionalno mrežo za bralno pismenost in bralno kulturo.
Pomemben del nacionalne mreže so knjižnice, zato bo dr. Sabina Fras Popović spregovorila o pomenu in
vlogi knjižnice pri razvoju bralne kulture v družini in osnovni šoli, izpostavila pa bo tudi pomen dostopnosti
in branja kakovostne literature. Petra Potočnik bo skozi spletni dogodkovnik predstavila Nacionalni
mesec skupnega branja 2018 in nacionalno komunikacijsko akcijo BEREMO SKUPAJ.
Simpozij je zasnovan z medresorskim sodelovanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in
Ministrstva za kulturo.
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Polonca Truden Dobrin, Vesna Pucelj, Matej Gregorič in Branka Đukić, Nacionalni inštitut za javno
zdravje, Mojca Kacjan Ivankovič, Sekcija za primarno pediatrijo, Špela Žnidaršič Reljič, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Sodelovanje zdravstva in šolstva za zdravje
otrok – preventivni programi, projektno uvajanje
novosti in medicinsko indicirane diete
• Preventivno zdravstveno varstvo šolarjev – od rednega programa k predvidenim novostim – izvajanje
operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«
• Zdravstvena vzgoja za šolarje – sodelovanje zdravstvenih domov in osnovnih šol
• Smernice zdravega prehranjevanja ‒ s strokovno podporo do uveljavitve zdravih jedilnikov in diet v
sklopu organizirane prehrane v VIZ
• Priporočila za medicinsko indicirane diete
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dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zagate ocenjevanja znanja v osnovnošolskem
izobraževanju: izzivi, s katerimi se soočamo na
ravni vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov
Ocenjevanje znanja je eno od področij osnovnošolskega izobraževanja, ki je zahtevno ne le zaradi
povsem strokovnih, zlasti didaktičnih in metodoloških razlogov – pač pa tudi zato, ker se v tem procesu
soočajo interesi, pričakovanja in prepričanja vseh vpletenih: učiteljev, učencev, staršev, ravnateljev,
nenazadnje tudi družbe kot celote. Ko gre za ocenjevanje znanja, je vloga ravnatelja pomembna
vsaj iz dveh razlogov: po eni strani gre za proces, ki je v večji meri kot druge didaktične odločitve
normativno urejen, kar seveda ima svoje implikacije tudi na ravni vodenja VIZ. Po drugi strani pa je z
vidika zagotavljanja kakovostnega pedagoškega vodenja šole nujna tudi ravnateljeva refleksija o tem,
kako različne izvedbene in strokovne rešitve internega ocenjevanja znanja vplivajo na kakovost pouka
in učenja ter nenazadnje na zagotavljanje pravičnosti izobraževanja na ravni institucije.
Na simpoziju bomo v tej luči najprej predstavili, nato pa odprli diskusijo, ki bo tematizirala dve razsežnosti
problematike ocenjevanja:
1. Prva se nanaša na zahtevo, da je predmet ocenjevanja v šoli le izkazano znanje, ki ga je mogoče
objektivno ovrednotiti. Čeprav se velja strinjati, da ocenjevanje znanja ne more biti podvrženo
arbitrarni kapricioznosti učitelja, ostaja vprašanje, kako zagotavljati objektivnost, ko predmet
ocenjevanja postane doseganje kompleksnejših učnih ciljev, ki se (navidez?) izmikajo logiki
objektivne preverljivosti.
2. Druga razsežnost pa so nekatere uveljavljene prakse na področju ocenjevanja znanja, ki so v našem
prostoru pogosto samoumevne, četudi ne bi bilo odveč, če bi postale predmet kritičnega premisleka
– in tega bomo skušali v diskusiji z ravnateljicami in ravnatelji vsaj začeti.

20

Učenje v središču

XXVII. STROKOVNO SREČANJE
RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNEGA ŠOLSTVA
Gradivo za udeležence

21

dr. Nataša Potočnik, Alica Prinčič Röhler, mag. Andreja Čuk in Irena Kumer, Zavod RS za šolstvo

KAKO SPODBUDITI POGLOBLJENO IN AKTIVNO UČENJE TER
ODGOVORNOST UČENCEV?
V simpoziju bomo z ravnatelji idr. udeleženci razmišljali o učnih praksah, ki spodbujajo učenčevo odgovornost, aktivno in poglobljeno učenje ter zagotavljajo kakovostne učne dosežke. S pomočjo protokola za
(samo)vrednotenje elementov formativnega spremljanja bodo ravnatelji analizirali prevladujoče dejavnosti učencev v procesu poučevanja in učenja na njihovih šolah ter ob tem ugotavljali prisotnost psiho-socialnih
dejavnikov, didaktičnih načel, metod in strategij, ki omogočajo poglobljeno, aktivno ter samo-regulativno
učenje. Pri tem bomo posebej pozorni na odnos ter vlogo učitelja in učenca v procesu učenja, npr. vključenost
učenca v sprejemanje odločitev, ki zadevajo učenje (vsebino in načine učenja ter kriterije preverjanja znanja),
spoštovanje individualnih učnih in drugih za učenje pomembnih razlik med učenci.
Na podlagi analize prevladujočih šolskih praks bodo udeleženci presojali o vlogi ravnatelja in možnih
ukrepih za spodbujanje ter zagotavljanje zgoraj omenjenih dejavnikov v vsakdanji praksi osnovnih šol.
Nekatere dejavnike poglobljenega, aktivnega in samo-regulativnega učenja bodo udeleženci simpozija tudi neposredno izkusili. Pri tem bomo smiselno uporabili relevantne in aktualne tiskane vire ter
sodobno digitalno tehnologijo.
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Dušan Kuhar, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Predstavitev programa Team Teach
Program Team Teach predstavlja metodo umirjanja vedenja vznemirjenih otrok, ki temelji večinoma na
preventivnih umiritvenih strategijah in le v manjši meri na fizičnih strategijah. Cilj programa je usposobiti
strokovne delavce, da preprečijo eksplozivno vedenje otrok in jih naučiti ravnanja v kriznih situacijah.
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Kulturni program
Pripovedujeta: Anja Štefan in Ciril Horjak
Glasbena spremljava: Janez Dovč
Idejna zasnova: Anja Štefan

STARO SONCE, MLADA LUNA

(Pravljice za pravnatelje in pravnateljice - pripovedovalski večer za odrasle)
Ljudske pripovedi so naša kulturna dediščina. Nastale so iz opažanj, razmišljanj in izkušenj mnogih ljudi
ter pri prenašanju skozi čas in prostor ohranile tisto, kar se je mnogim zdelo pomenljivo. Zato pogosto
zrcalijo modrost, ki ostaja modrost ne glede na to, kako se svet spreminja. Govorijo o vprašanjih, ki so
brezčasna, o iskanjih vsakega izmed nas. Govorijo o človeških lastnostih in medčloveških odnosih. Ne
izogibajo se težavam in nam dajejo razumeti, da je boj z njimi bistven del človeškega obstajanja. »Pa
ne bi rekla,« razmišlja o ljudskih pripovedih Kristina Brenkova, »da je to le vzgojno. Kje pa! To je lepo. To
človeka lepoti. Osvetljuje mu smisel življenja. To je brezkončno bogastvo.«
Pripovedovalski večer Staro sonce, mlada luna je namenjen odraslim. Pripovedovalca Anja Štefan in
Ciril Horjak iz slovenskega izročila zajemata manj znane pripovedi, ki jih pregneteta s svojim razumevanjem današnjega sveta in človeka. Pripovedujeta jih tako, kot se je pripovedovalo od nekdaj – z naravno
govorjeno besedo, ki se ne trudi spogledovati z gledališčem, hkrati pa v sebi nosi izrazno in sporočilno
moč. Na odru se jima pridružuje glasbenik Janez Dovč, ki pripovedi zvočno podpira in jih pospremi s
svojimi priredbami ljudskih pesmi.

Mag. Anja Štefan je pesnica,
pisateljica in pripovedovalka.
Je začetnica pripovedovalskega
gibanja pri nas; s številnimi nastopi in s strokovnim delom je
pomembno vplivala na uveljavitev in razmah pripovedovalske
umetnosti v Sloveniji. Je ustanoviteljica slovenskega pripovedovalskega festivala Pravljice danes, ki ga je vodila 20 let.
Kot raziskovalka je več let sodelovala z Inštitutom za slovensko
narodopisje in s folkloristom dr.
Milkom Matičetovim.
Njen avtorski opus obsega številne pesmi, pravljice in uganke. Mnoge knjige so nagrajene (Melje, melje
mlinček, Kotiček na koncu sveta, Gugalnica za vse, Sto ugank, Drobtine iz mišje doline); najboljša dela
so izšla v antologiji Svet je kakor ringaraja. Njene pesmi so uglasbili najboljši slovenski skladatelji. Po
pravljicah Bobek in barčica, Štiri črne mravljice, Gugalnica za vse in Zajčkova hišica so pripravili predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Je prejemnica letošnje večernice, nagrade za najboljše mladinsko literarno delo.
Anja Štefan je ambasadorka kulturno-umetnostne vzgoje Evropskega leta kulturne dediščine 2018.
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Harmonikar, skladatelj, večinštrumentalist in diplomirani
fizik Janez Dovč kot glasbenik,
skladatelj in producent sodeluje s številnimi solisti, orkestri in
ustvarjalci najrazličnejših studijskih, odrskih in gledališčih
projektov. Je ustanovitelj in
umetniški vodja Glasbene zadruge Celinka ter programski
vodja festivala Godibodi. Deluje v več glasbenih zasedbah.
Vse več tudi komponira, tako
za film kot za gledališče.
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Ciril Horjak ljubezen do pripovedi neguje že od malih nog.
Zgodbe pripoveduje s slikami. V stripu in karikaturi, ki sta
njegovi glavni izrazni sredstvi,
rahločutno komentira družbene in socialne razmere pri nas
ter v drobnih detajlih razkriva
utrinke iz sebi najbližjega sveta. Je avtor številnih risarskih
eksperimentov, in edini risar,
ki je doslej prejel novinarsko
nagrado. Besede suka spretno
in humorno, posebno rad pripoveduje v koroškem narečju.

Fotografije: Nada Žgank, karikatura: Ciril Horjak
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KULTURNI BAZAR

TKEMO MREŽO ZA USTVARJALNOST
Od leta 2014 MK, MIZŠ IN ZRSŠ gradimo nacionalno mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje
– mrežo za ustvarjalnost. Po vzoru različnih tujih praks je mreža ena od možnosti, s katero lahko kulturno-umetnostna vzgoja (KUV) pripomore k ustvarjalnemu in inovativnemu izobraževanju 21. stoletja.

KDO JE KOORDINATOR KUV?
• kontaktna oseba v VIZ, kulturni ustanovi, lokalni skupnosti, agenciji, ministrstvu …, ki skrbi za
razvoj KUV in povezovanje z drugimi koordinatorji oziroma partnerji.

ZAKAJ NACIONALNA MREŽA KUV IN KOORDINATORJI KUV?
Pripomore k:
• ozaveščanju o pomenu kulture in umetnosti za osebni razvoj posameznika in družbe kot celote;
• boljši informiranosti strokovnih delavcev o KUV in kakovostni KUV ponudbi;
• načrtnejši in organizacijsko učinkovitejši izvedbi kakovostne KUV na lokalni/regionalni in
nacionalni ravni;
• dostopnejši KUV (organizacijsko, finančno, geografsko …) po vsej Sloveniji.
Omogoča:
• otrokom in mladim boljše poznavanje kulture, razvoj zanimanja za umetnost in kulturo,
pridobivanje izkušenj na vseh KUV področjih, razvoj ustvarjalnosti,
• strokovnim delavcem VIZ in kulturnih ustanov lažje povezovanje in sodelovanje,
• kreativna partnerstva (skupno projektno delo VIZ in kulturnih ustanov/umetnikov), ustvarjalno
učenje (inovativno in odprto učno okolje),
• lažje načrtovanje in izvajanje nacionalnih KUV projektov,
• skupno izobraževanje strokovnih delavcev VIZ in kulturnih ustanov.

KDO JE KOORDINATOR KUV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU?
Koordinator KUV je strokovni delavec v VIZ, ki:
• je »poslanec« kulture, umetnosti in ustvarjalnosti v VIZ;
• sodeluje pri načrtovanju in izvajanju različnih skupnih KUV projektov v VIZ ter skrbi za
povezovanje s kulturnimi ustanovami (koordinatorji KUV) in ustvarjalci;
• skrbi za obveščanje in ozaveščanje otrok/učencev/dijakov ter sodelavcev v VIZ o pomenu kulture
in umetnosti ter o aktualnem dogajanju na področju KUV;
• ga kultura in umetnost zanimata in navdušujeta ter se redno dodatno strokovno usposablja na
področju KUV;
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• je del tima, ki skrbi za pripravo in izvedbo kulturnih dejavnosti v VIZ – letni delovni načrt VIZ, ki
vključuje KUV dejavnosti:

₋₋ pri različnih predmetih (obveznih, izbirnih in neobveznih izbirnih) oz. področjih,
₋₋ pri dneh dejavnosti,
₋₋ pri interesnih dejavnostih,
₋₋ pri dejavnostih šolske knjižnice,

₋₋ drugo (praznovanja, zaključki raznih dejavnosti …).

KAKŠNE SO PREDNOSTI VZPOSTAVITVE KOORDINATORJEV KUV V VIZ?
Koordinatorji KUV v VIZ:
• so deležni brezplačnega strokovnega usposabljanja na področju KUV, ki ga organiziramo MK, MIZŠ
in ZRSŠ;
• prejemajo mesečna obvestila in so redno informirani o različnih aktualnih KUV dogodkih po vsej Sloveniji;

• z drugimi koordinatorji KUV v VIZ in kulturnih ustanovah v mreži izmenjujejo pozitivne izkušnje
(primere dobrih praks), se posvetujejo o izvajanju KUV, so obveščeni o aktualnih razpisih na
področju KUV, kjer lahko kandidirajo bodisi kot partnerji, ali pa lahko koristijo ponudbo pri izbranih
izvajalcih projektov;
• prejemajo vabila za sodelovanje v nacionalnih projektih KUV (dodatna strokovna usposabljanja,
obiski umetnikov v VIZ, brezplačni obiski gledaliških in filmskih predstav …).

Učenje v središču

• nekatere kulturne ustanove jim omogočajo brezplačni predogled kulturnovzgojnih vsebin
(predstav, razstav …) – registrirani koordinatorji KUV dostopajo do teh informacij na
www.kulturnibazar.si v posebni rubriki Mreža koordinatorjev KUV;
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₋₋ pri delu svetovalne službe (načrtovanje dela z nadarjenimi; z otroki s posebnimi potrebami,
različne oblike preventivnega dela z mladimi …),

KAKO SE REGISTIRA
KOORDINATOR KUV V VIZ?
Na spletni strani Kulturnega bazarja najdete
obrazec za registracijo koordinatorja KUV v VIZ
(http://www.kulturnibazar.si/prijava/). Strokovni
delavec VIZ se lahko v soglasju z vodstvom VIZ
registrira in pridobi izkaznico. Iz posamezne VIZ je
lahko registriranih več koordinatorjev KUV.

STROKOVNO USPOSABLJANJE KOORDINATORJEV KUV 2018
Letos avgusta smo poleg Kulturnega bazarja pripravili celodnevno strokovno usposabljanje registriranih
koordinatorjev iz vse Slovenije Tkemo mrežo za ustvarjalnost. Udeleženci smo imeli priložnost za aktivno
sodelovanje in spoznavanje drugih koordinatorjev KUV iz VIZ, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti.
Na dopoldanskem delu strokovnega srečanju smo predstavili:
• vlogo in delo koordinatorja KUV v VIZ, kulturni ustanovi in lokalni skupnosti skozi primere dobrih praks;
• portale s področja KUV: www.kulturnibazar.si; www.zlatapalicica.si; www.solafilma.si;
www.museums.si – priporočene spletne vsebine, ki so lahko koordinatorjem KUV in strokovnim
delavcem v vrtcih in šolah v pomoč pri njihovem delu.
Popoldanski del smo namenili mreženju in skupni razpravi o vlogi koordinatorja ter o možnostih in izzivih mreže za ustvarjalnost.
Srečanje smo prepoznali kot pomembno priložnost za gradnjo nacionalne mreže koordinatorjev KUV –
mreže za ustvarjalnost, zato načrtujemo naslednje srečanje avgusta 2019. Prizadevali si bomo tudi za
izvedbo regionalnih srečanj koordinatorjev KUV, kar je bila ena od pobud udeležencev posveta iz VIZ in
lokalnih skupnosti.
Pripravili: Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka KUV na MK, in
Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka KUV na MIZŠ

29



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO
REPUBLIKA
SLOVENIJA
ZAKULTURO
KULTURO
MINISTRSTVO
ZA

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

MEDRESORSKI
NACIONALNI
PROJEKT
NACIONALNO STROKOVNO USPOSABLJANJE
4. aprila v Cankarjevem domu v Ljubljani

Udeležba je brezplačna.
VABLJENI!

PORTAL www.kulturnibazar.si:
e-Katalog ponudbe kulturo-umetnostne vzgoje za šolsko leto 2018/19
 Nacionalna mreža koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje:
o nacionalni odbor za kulturno-umetnostno vzgojo,
o koordinatorji v:
o vzgojno-izobraževalnih zavodih,
o kulturnih ustanovah in
o lokalnih skupnostih.
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Spletna platforma ZLATA PALIČICA
www.zlatapalicica.si
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Spletna platforma ŠOLA FILMA
ǁǁǁ͘ƐŽůĂĨŝůŵĂ͘Ɛŝ



^ƉůĞƚŶĂƉůĂƚĨŽƌŵĂŠola filmaũĞŶĂŵĞŶũĞŶĂƉĞĚĂŐŽŐŽŵŝŶǀƐĞŵĚƌƵŐŝŵ͕ŬŝǀĂƐǌĂŶŝŵĂ
ƵƐƉŽƐĂďůũĂŶũĞŝŶƉƌŝĚŽďŝǀĂŶũĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝũǌĂŝǌǀĂũĂŶũĞĨŝůŵƐŬŽͲǀǌŐŽũŶŝŚĚĞũĂǀŶŽƐƚŝ͘
EĂƉůĂƚĨŽƌŵŝƐŝůĂŚŬŽŽŐůĞĚĂƚĞƉƌĞĚƐƚĂǀŝƚĞǀƐƚƌŽŬŽǀŶŝŚƵƐƉŽƐĂďůũĂŶũza posamezna šolska
ůĞƚĂŝŶƐƚƌŽŬŽǀŶĞƉƌŝƐƉĞǀŬĞƐƉƌĞƚĞŬůŝŚƵƐƉŽƐĂďůũĂŶũ, brskate po priporočilnih seznamih
ŬĂŬŽǀŽƐƚŶŝŚĨŝůŵŽǀǌĂŽŐůĞĚǀŬŝŶƵ͕sͲũĞǀŝŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕poiščete informacije o učnih
načrtihŝŶpedagoška gradiva ŽďŝǌďƌĂŶŝŚĨŝůŵŝŚ͘EĂƐƚƌĂŶĞŚƐĞŶĂŚĂũĂƚĂƚƵĚŝĨŝůŵƐŬĂďĂǌĂ͕ǀ
kateri najdete filme, ki jih lahko predvajate v izobraževalne namene, ter ĨŝůŵƐŬŝƉŽũŵŽǀŶŝŬ͕
ki je namenjen razlagi različnih pojmov͕ƉŽǀĞǌĂŶŝŚƐĨŝůŵŽŵ͘EĂƉůĂƚĨŽƌŵŝůĂŚŬŽǀďƌƐŬĂůŶŝŬƵ
ƉŽĨŝůŵƐŬŽͲǀǌŐŽũŶŝŚĚĞũĂǀŶŽƐƚŝŚŶĂũĚĞƚĞŬŽŶƚĂŬƚŶĞƉŽĚĂƚŬĞǌĂƐŽĚĞůŽǀĂŶũĞƐŬƵůƚƵƌŶŝŵŝ
ustanovami in posamezniki na področju filma in filmske vzgojeƚĞƌƐůĞĚŝƚĞŶŽǀŝĐĂŵŝŶ
ĚŽŐŽĚŬŽŵ͕ŬŝũŝŚŽƌŐĂŶŝǌŝƌĂŵŽs številnimi ƉĂƌƚŶĞƌũŝ͘
^ƉůĞƚŶĂƉůĂƚĨŽƌŵĂŠola filmaũĞĚĞůƉƌŽũĞŬƚŽǀFilmska osnovna šola (Art kino mreža
^ůŽǀĞŶŝũĞͿŝŶZĂǌƵŵĞǀĂŶũĞĨŝůŵĂ;^ůŽǀĞŶƐŬĂŬŝŶŽƚĞŬĂͿ͘WŽƐĂŵĞǌŶĞǀƐĞďŝŶĞŶĂƐƉůĞƚŶŝƐƚƌĂŶŝ
ƐŽĚŽƐƚŽƉŶĞƐĂŵŽudeležencem projektov.
Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz
ǀƌŽƉƐŬĞŐĂƐŽĐŝĂůŶĞŐĂƐŬůĂĚĂ͘
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RAZVOJ NACIONALNE MREŽE ZA BRALNO PISMENOST
IN BRALNO KULTURO
Od 8. septembra 2018 (mednarodni dan pismenosti) do 8. oktobra 2018 (zaključek Tedna otroka®) je v
Sloveniji prvič potekal Nacionalni mesec skupnega branja 2018, ki so ga zasnovali Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica,
Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Častna pokrovitelja akcije sta bila predsednik
republike Borut Pahor in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB 2018) je spodbudil medresorsko sodelovanje različnih deležnikov. Kot partnerji smo se pobudi dejavno pridružili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški center Slovenije in Javna agencija za knjigo RS in skupaj pričeli
z vzpostavitvijo nacionalne mreže, katere dolgoročni cilj je dvig bralne kulture in bralne pismenosti
vseh prebivalcev v Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. Hkrati smo že avgusta
podprli nadaljevanje NMSB v okviru nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj, ki bo trajala do
konca leta.
Z NMSB 2018 in akcijo Beremo skupaj želimo predstaviti skupno delovanje, ki bo prispevalo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni ter omogočilo celovitejšo nacionalno skrb za to pomembno področje.

Pomemben del skupne nacionalne promocije so plakati z ilustracijami osmih vrhunskih slovenskih
ilustratorjev, ambasadorjev NMSB 2018, ki vabijo k skupnemu branju. Pridružili so se nam vrhunski
slovenski ilustratorji, nagrajenci Slovenskega bienala ilustracije: Suzana Bricelj, Zvonko Čoh, Jelka
Godec Schmidt, Marjan Manček, Matija Medved, Andreja Peklar, Peter Škerl in Ana Zavadlav. Njihovo
sodelovanje je podprla tudi Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije, saj se vsi skupaj zavedamo
pomena kakovostne ilustracije pri spodbujanju branja.
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NMSB 2018 in akcija Beremo skupaj sta že prerasla načrtovane okvire – izvajalci, ki so se pridružili
akciji so izvedli številne in zelo raznolike bralnospodbujevalne dogodke, ki so in bodo še potekali po
vsem slovenskem prostoru – za otroke in mlade, za družine, za odrasle, za strokovne delavce idr.
Zemljevid izvajalcev, partnerjev in podpornikov, ki se gradi skozi NMSB 2018 in Beremo skupaj predstavlja temelj izgradnje nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ki je eden od temeljnih ukrepov predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti – zavedamo se namreč,
da bomo izboljšanje na tem pomembnem področju lahko dosegli le s sodelovanjem vseh deležnikov.

Več o javni medijski in plakatno komunikacijski nacionalni akciji Beremo skupaj, ki jo sofinancira
Javna agencija za knjigo RS, pa najdete na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS
(nosilec akcije): http://www.bralnaznacka.si/sl/nacionalni-mesec-skupnega-branja/

Vabimo vas, da tudi vi berete skupaj z nami!
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K branju želimo spodbuditi na različne načine, zato so se Združenje splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ob podpori Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dogovorili, da v okviru NMSB 2018
v Evropskem tednu športa 2018, povežemo in pripravimo skupne dogodke v VIZ, splošnih knjižnicah
in športnih društvih, ki jih namenimo povezovanju bralne kulture, športa in gibanja. Več informacij o
skupnem povabilu ter izbor kakovostnih leposlovnih in poučnih knjig s športno tematiko za otroke in
mlade, od predšolskega obdobja naprej, pa tudi za družine, pedagoške in strokovne delavce v VIZ najdete na https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/gradiva/.
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Na spletni strani Andragoškega centra Slovenije (nosilec gradnje nacionalne mreže) lahko preberete
več o NMSB 2018, v spletnem dogodkovniku, ki je še vedno aktualen, pa najdete številne dogodke, ki
so in bodo tudi v prihodnje spodbujali skupno branje: https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018.
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NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

ŽE TRINAJSTIČ V OSNOVNIH ŠOLAH
Vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti je uradni začetek nacionalnega projekta
spodbujanja bralne kulture med mladimi Rastem s knjigo. Izvaja ga Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, z osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter z osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu; ob podpori in sodelovanju s predstavniki Ministrstva
za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, MKL, Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Zavoda RS za šolstvo, Združenja splošnih knjižnic, Sekcije šolskih knjižnic pri
ZBDS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije, Društva slovenskih pisateljev.
Letošnje šolsko leto
V šolskem letu 2018/2019 poteka projekt Rastem s knjigo OŠ 2018 za učence 7. razredov osnovnih šol
že trinajstič.
Za osnovnošolce je izbrana knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzutti, Avtobus ob treh, MIŠ založba
(21.000 izvodov).

VABIMO VAS V SVET BRANJA!
Več o nacionalnem projektu Rastem s knjigo:
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/
Dodatne informacije o projektu Rastem s knjigo:
Tjaša Urankar, T: (01) 369 58 25 E: tjasa.urankar@jakrs.si

Avtor fotografije: Atelje Pavšič Zavadlav
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Javna agencija za knjigo RS (JAK) je v sodelovanju z Bralnim društvom Slovenije (BDS) zasnovala brošuro in plakate, ki nas vodijo po POTI KNJIGE in posameznih tematskih sklopih:
• ROJSTVO KNJIGE – predstavitev avtorja, založbe, tiska, e-knjige,
• KNJIGA SREČA BRALCA – predstavitev knjigarne in knjižnice,
• ZALJUBIMO SE V KNJIGE – predstavitev orodja za promocijo knjige bralcu; promocija knjige in z njo
povezane dejavnosti, nagrade, projekti,
Namen/cilji:
• spodbujanje, učenje in popularizacija branja med mladim v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ;
• poznavanje procesa nastanka knjige od avtorja do bralca (seznanitev z deležniki v procesu
nastanka knjige in s poklici, ki se pojavijo v založniškem in tržnem procesu nastanka knjige);
• seznanjanje z ilustracijo in stripom kot posebne oblike knjižnega dela;
• spodbujanje e-založništva (dostopnost e-pub nosilca v e-knjižnici);
• vključevanje in spodbujanje obiska avtorjev na šolah (spoznavanje z ustvarjalci/avtorji knjig).

Učenje v središču

• V OBJEMU BESED – srečanje bralca z ustvarjalci knjige oz. naš junak knjižni molj najde svoj novi dom.
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POT KNJIGE, od avtorja do bralca, je prikaz procesa nastanka knjige. Kratka zgodba, zapisana v stripu,
avtorja Žige X. Gombača z ilustracijami Davida Krančana nas popelje v svet knjige z glavnim junakom,
simpatičnim knjižnim moljem.

POT KNJIGE je pripravljena na plakatih (12) kot razstava, ki potuje po Sloveniji, dostopna šolam, knjižnicam in drugim zainteresiranim ustanovam.
JAK je v šolskem letu 2018/2019 povabila nekaj osnovnih šol po različnih slovenskih regijah, zamejskih
šol in učencev slovenščine v tujini, da se vključijo v t. i. pilotni projekt POT KNJIGE, ki poteka od oktobra
2018 do aprila 2019.
Pripravili smo gradiva projekta POT KNJIGE (delovni listi POT KNJIGE, brošura v e-obliki (pdf), v e-knjižnici Biblos (https://www.biblos.si/) pa bo do konca leta 2018 pripravljena e-brošura POT KNJIGE, dostopna uporabnikom sistema.
Avtorja stripa/brošure POTI KNJIGE Žiga X Gombač in David Krančan na povabilo šol in drugi ustanov
predstavljata projekt na terenu.

Predstavitev projekta POT KNJIGE najdete tudi na spletni strani JAK na tej povezavi:
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/pot-knjige/
Dodatne informacije o projektu POT KNJIGE:
Tjaša Urankar, T: (01) 369 58 25, E: tjasa.urankar@jakrs.si
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Brezplačne kulturne prireditve letos
v ponedeljek, 3. decembra – Ta veseli dan kulture!
Tudi letos se bodo s svojimi programi tradicionalni pobudi dneva odprtih vrat v slovenski kulturi pridružile številne kulturne ustanove po vsej Sloveniji, ki bodo na rojstni dan pesnika Franceta Prešerna,
odprle vrata in obiskovalce vseh starostnih skupin povabile na brezplačne oglede razstav, vodstva,
delavnice, predstave, projekcije filmov, koncerte ... Rdeča nit vseh letošnjih dogodkov bo Evropsko leto
kulturne dediščine.
Letošnji Ta veseli dan kulture bo v ponedeljek, 3. decembra, na dan, ko bomo v Sloveniji simbolno
zaključili Evropsko leto kulturne dediščine 2018, ki že celo leto poteka pod sloganom Naša dediščina:
Kjer preteklost sreča prihodnost.
Na spletni strani Ministrstva za kulturo: www.mk.gov.si bomo kot običajno v zadnjih dneh novembra
zbrali kulturne dogodke, ki bodo obiskovalcem na voljo po vsej Sloveniji. Tako kot doslej bodo tudi letos
številni dogodki pripravljeni in primerni za organizirane skupine iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, bogat program pa je primeren tudi za obiske družin, zato predlagamo, da v šolah spodbudite k obisku tudi
starše. Na dogodke vabimo ljubitelje kulture in tiste, ki se z njo šele srečujejo!
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Evropsko leto kulturne dediščine (ELKD) se je premaknilo v drugo polovico in ugotavljamo, da je pobuda spodbudila veliko zanimanje za kulturno dediščino in sprožila akcije in dejavnosti, ki na različne
načine pomagajo k njenemu odkrivanju in raziskovanju ter krepijo zavedanje o njenih vrednotah.
V osmih mesecih trajanja projekta smo uspeli k sodelovanju pritegniti številne javne zavode in druge
ustanove s področja kulture in izobraževanja, zasebne organizacije in posameznike, ki so izvedli doslej
že več kot 300 raznovrstnih dogodkov za vse starostne skupine. Načrtujemo, da bo do konca leta izvedenih okrog 800 dogodkov, ki bodo skupaj pritegnili okrog 100.000 obiskovalcev.

Učenje v središču

Naše dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost!
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Evropsko leto kulturne dediščine 2018

Na Ministrstvu za kulturo, ki je nacionalni koordinator ELKD v Sloveniji, smo se osredotočili na promocijo in spodbujanje zanimanja za kulturno dediščino in ozaveščanja o pomenu njene ohranitve predvsem
med mladimi, zato smo veseli dobrega odziva vzgojno-izobraževalnih zavodov ter kulturnih ustanov, ki
so pripravljali dejavnosti in dogodke.
Do konca 2018 se bodo zvrstili še številni zanimivi dogodki, za otroke in mlade, za družine in tudi
za strokovne delavke in delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Vabimo vas, da v vaši šoli
raziščete različne možnosti sodelovanja in vključevanja v okviru ELKD (najdete jih na spletni strani: http://www.zvkds.si/sl/elkd) ter te informacije posredujete strokovnim delavcem in staršem.
Želimo si namreč, da bi se čim več otrok in mladih
(v okviru šole ali z družinami) podrobneje spoznalo z našo skupno – lokalno in evropsko – dediščino in se soočilo z nujnostjo njene ohranitve.
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Ravnateljice, ravnatelje, strokovne delavke in delavce osnovnih šol vabimo na nacionalni strokovni posvet o kulturno-umetnostni vzgoji v Evropskem letu kulturne
dediščine 2018:

Skupaj do znanja: kulturna dediščina kot učna
snov, muzeji in galerije kot razširjene učilnice

13. decembra 2018, od 9.00 do 17.15
v Cankarjevem domu v Ljubljani

Fotografija: Ciril Mlinar Cic

Muzeji, galerije in drugi zavodi s področja kulturne dediščine so pomembno torišče znanja o slovenski
kulturni dediščini. Svojo vlogo uresničujejo z izvajanjem raznovrstnih programov za vse starostne stopnje otrok in mladih. Pri tem se povezujejo tudi z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (VIZ). Namen posveta je
okrepiti dialog in omogočiti boljšo perspektivo sodelovanja med VIZ in ustanovami s področja dediščine.
Kratka vsebina posveta:
V uvodnem predavanju Navdih ali preveč barv v mojih mislih bo prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta »Jožef Stefan«, spregovoril o potrebi po razvijanju inovativnosti in ustvarjalnosti za trajnostni razvoj družbe. Sledili bodo trije pogovorni sklopi, v katerih bomo v družbi zanimivih sogovornikov iz kulturnih ustanov in VIZ obravnavali vprašanje, kako izboljšati muzejsko izkušnjo, in spoznali možnosti in
zglede kreativnega partnerstva. V popoldanskem delu bomo predstavili priročnik o kulturno-umetnostni vzgoji na področju kulturne dediščine, ki bo vzgojiteljem in učiteljem v pomoč pri vpletanju dediščine v izvedbene kurikule vrtcev in šol ter pri načrtovanju sodelovanja s kulturnimi ustanovami.
V sklepnem delu posveta so na programu degustacijske delavnice – kratke predstavitve primerov dobrih praks iz posameznih programov muzejev in galerij.
Posebnost posveta bodo ustvarjalni uvodi v posamezne pogovorne sklope. Izvedli jih bodo Vesna Geršak, docentka za plesno izražanje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani; Ciril Horjak, pripovedovalec in stripar; in Igor Cvetko, etnomuzikolog, lutkar in ambasador za kulturno-umetnostno vzgojo ELKD.
Na posvet se lahko od 15. oktobra prijavite na spletni strani Zavoda RS za šolstvo
https://www.zrss.si/ucilna-zidana/izobrazevanja/konference-in-posveti
Udeleženci posveta bodo prejeli potrdila o udeležbi. Udeležba je brezplačna!
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Organizatorji: Skupnost muzejev Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, CMEPIUS, Slovenski šolski muzej, Cankarjev dom

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je spomladi 2018 sprejel nov učni načrt za izbirni predmet Filmska vzgoja v osnovni šoli. Učni načrt je bil sprejet na 191. seji Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje 26. 4. 2018.
Učni načrt je sestavljen iz treh modulov po 35 ur in je namenjen oddelkom 7., 8. in 9. razreda osnovne
šole. Poučevanje predmeta se začenja v šolskem letu 2019/2020. Formalno zahtevana znanja izvajalcev izbirnega predmeta so ta, ki jih mora imeti učitelj v programu OŠ.
Izobraževanje strokovnih delavcev za poučevanje izbirnega predmeta
Zavod RS za šolstvo bo že v letošnjem šolskem letu skupaj z javnimi zavodi s področja filma, Akademijo
za gledališče, radio, film in televizijo, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki pripravil izobraževanje za uvajanje novega predmeta Filmska vzgoja.
Predstavitev učnega načrta za vse zainteresirane strokovne delavce bo 4. aprila 2019 v sklopu Kulturnega
bazarja v Cankarjevem domu v Ljubljani. Podrobneje bomo predstavili cilje, vsebine in didaktična priporočila
pri izvajanju predmeta ter program izobraževanja za strokovne delavce za poučevanje tega predmeta.

Učenje v središču

Učni načrt je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
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Novi izbirni predmet v osnovnih šolah ‒
Filmska vzgoja

Izobraževanje za poučevanje izbirnega predmeta Filmska vzgoja bo potekalo predvidoma maja in
septembra 2019. Udeleženci bodo na seminarju dobili znanja, usmeritve in gradiva, ki jim bodo v pomoč pri izvajanju izbirnega predmeta.
O natančnejših datumih in programu izobraževanj vas bomo obvestili na spletni strani Zavoda RS za
šolstvo. Več informacij in prijave: nina.ostan@zrss.si

Več informacij lahko najdete tudi na spletnih straneh partnerskih organizacij:
Javni zavod Kinodvor, filmsko-vzgojni program za šole: https://www.kinodvor.org/za-sole/
Art kino mreža: Filmska osnovna šola, projekt izobraževanja s področja filma za osnovne šole:
http://www.solafilma.si/sl
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POSVETI ŠOLE ZA RAVNATELJE 2019
Nadaljevalni program šole za ravnatelje, 22. in 23. januar 2019

Vrednost zdravja v 21. stoletju
Objava programa in prijava na posvet: december 2018
XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev, 5. in 6. marec 2019

Iskanje odgovorov na izzive VIZ v 21. stoletju: vloga pomočnika ravnatelja
Objava programa in prijava na posvet: februar 2019
VIII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2. in 3. april 2019

Raziskovanje prakse vodenja in učenja
Objava razpisa za prijavo prispevkov: oktober 2018
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PREDSTAVITVE PROJEKTOV

Živali plastične
nosilne vrečke
zamenjujejo za hrano.
Delci mikroplastike
se prenašajo po
prehranjevalni
verigi.

Živali se zapletajo
v plastične nosilne
vrečke.

Odsluženo plastično
nosilno vrečko odvržem
v zabojnik za odpadno
embalažo.
KAMPANJA O VPLIVU PRETIRANE POTROŠNJE LAHKIH PLASTIČNIH NOSILNIH VREČK NA OKOLJE

Učenje v središču

Vsako vrečko
večkrat uporabim!
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Vpliv na življenje živali
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Kampanjo »Imam svojo vrečko!« je MOP v sodelovanju z zgoraj navedenimi trgovskimi podjetji v trgovinah izvajal v mesecu septembru letošnjega leta. Z ostalimi partnerji (okoljskimi nevladnimi organizacijami, društvi in zbornicama) bomo opozarjali na pretirano potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk še
do konca junija prihodnjega leta. Plakate so prejele vse osnovne šole v Sloveniji (dodatni plakati so še
na voljo). Vprašanja glede kampanje »Imam svojo vrečko!« lahko pošljete na gp.mop@gov.si.
Gradivo za pedagoge je na voljo na spletni strani: www.mop.gov.si → delovna področja → odpadki
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Povezovanje znanja prihodnosti

Povezujemo znanje
z omrežji, opremo
in izobraževanji

SIO-2020:
O omrežjih in IKT opremi
V sklopu programa SIO-2020 na vzgojno-izobraževalnih zavodih gradimo moderna brezžična omrežja, na katerih bomo vzpostavili omrežje eduroam. Eduroam je globalni sistem
varnega in brezplačnega gostovanja. Omrežja bomo centralno upravljali na Arnesu.
V letu 2018 je načrtovana vzpostavitev brezžičnih omrežij na več kot 400 lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Dela bodo zaključena do konca decembra, z delom bomo nadaljevali tudi v letu 2019, ko bomo vzpostavili omrežja na več kot 300 lokacijah, in letu 2020,
ko bomo zaključili izgradnjo na vseh lokacijah.
Na Arnesu bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2018 dvakrat dobavili novo opremo IKT. V sklopu prve dobave ste na zavodih prejeli več kot 3.800 osebnih računalnikov,
1.900 prenosnikov, 900 tabličnih računalnikov, 2.300 monitorjev in 1.400 projektorjev. V
sklopu druge dobave boste opremo dobili konec novembra ali sredi decembra 2018, nato
pa še v tretji dobavi v letu 2019 in četrti v letu 2020.
Zavode vljudno prosimo, da sredstva izvajalcem izgradnje brezžičnega omrežja ali dobaviteljem IKT opreme nakažete takoj po prejemu računov in se s tem izognete morebitnim
težavam s porabo načrtovanih sredstev v letu 2018.
Na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev bomo 6. in 20. novembra sodelavci
Arnesa za vprašanja na voljo na stojnici. Lepo vabljeni.
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Namig: Vaša uporabniška
imena za prijavo v omrežje
eduroam in za rabo drugih
storitev Arnesa so AAI-računi,
ki jih šolski računalnikarji
ustvarijo v aplikaciji SIO.MdM.
Za dodelitev AAI-računov za
svoje učence potrebujete
soglasje staršev.

Namig: Vsem uporabnikom,
ki so vpisani v aplikacijo
SIO.MdM, lahko enostavno
ustvarite elektronski naslov
z domeno vašega zavoda.
Domeno brezplačno dobite
na Arnesu. Uporabo službene
elektronske pošte zaupanja
vrednega ponudnika storitev
iz slovenske javne uprave
priporoča Informacijski
pooblaščenec Republike
Slovenije.

V sklopu programa SIO-2020 smo na Arnesu pripravili
nove množične odprte spletne tečaje na področju vzgoje
in izobraževanja. Na kratko takšnim tečajem v slovenščini
pravimo MOST, angleško pa MOOC. Spletni tečaj lahko
opravljate kjerkoli in kadarkoli. Prijavo na spletne tečaje
najdete na portalu SIO, na zavihku izobraževanja in
povezavi http://url.sio.si/most_izobrazevanje.

14. novembra se začenja tudi MOST varna raba
sodobnih tehnologij. Tečaj je koristen predvsem
za učitelje, saj prenašajo znanje na mlajše generacije.
Te so res rojene v digitalni dobi in imajo na prvi pogled
veliko znanja o tehnologijah, vendar je njihovo znanje
pogosto zgolj površinsko, manjka jim izkušenj iz resničnega
sveta. Pogosto se ne znajo in ne zmorejo soočiti s
posledicami svojih dejanj na spletu, učitelji pa so tisti,
ki jih lahko vodijo in usmerjajo pri njihovem delovanju
in jih z ozaveščanjem varujejo pred nevarnostmi.
Prijavo na spletni tečaj najdete na naslovu:
mooc.arnes.si .

MOST – vodenje
in upravljanje VIZ

Po znanje
na Mrežo znanja

Priporočamo vam udeležbo na spletnem tečaju,
ki je namenjen ravnateljicam in ravnateljem
vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Vabimo vas na konferenco Mreža znanja, ki bo potekala
21. in 22. novembra. Na konferenci bomo med drugim
podrobneje predstavili novosti v sklopu programa
SIO-2020, se posvetili problematiki računalniškega
mišljenja v izobraževanju, vam predstavili najnovejše
nevarnosti, ki na vas prežijo na spletu in skupaj pridobili
poglobljeno znanje o drugih tematikah.

Vodenje zavoda je lahko bolj učinkovito, če znate
uporabiti IKT opremo in spletne aplikacije, ki so vam
na voljo. Na tečaju boste raziskali možnosti učinkovite
rabe IKT opreme in storitev. Spoznali boste IKT opremo
šole, načrtovanje in uvajanje rabe IKT pri pouku, spletna
orodja za vodenje šole, orodja za komunikacijo na daljavo
in sodelovalno delo. Poudarek je namenjen tudi varovanju
osebnih podatkov, avtorskim pravicam v vzgoji in
izobraževanju, arhiviranju in osnovam IKT varnosti.
Vam in vašim zaposlenim so namenjeni tudi drugi tečaji:
• MOST Digitalne identitete
• MOST Spletna predstavitev VIZ
• MOST Uporaba mobilnih naprav v VIZ
• MOST Spletno anketiranje

Učenje v središču

Varnost na spletu
je pomembna
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Spletni tečaji
za ravnatelje in učitelje

Na konferenco se lahko prijavite na naslovu:
mrezaznanja.si.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju smo krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz.
SIO-2020. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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hƌĂĚZ^ǌĂŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶŽůĂƐƚŶŝŶŽũĞǌĂůĞƚŽϮϬϭϵƉƌŝƉƌĂǀŝůŬŽůĞĚĂƌ


WZs/^>KsE^<//hD/d>:/^WdEd/

ki ga želi podariti vsem osnovnim šolam. Namenjen je predvsem učiteljem tehničnega
ƉŽƵŬĂ͘WƌŽŵŽǀŝƌĂŝŶŝǌƉŽƐƚĂǀůũĂslovenske izumitelje, ki so pustili globok pečat v
slovenski znanosti in sooblikovali tehniško dediščino Slovenije.
Svoj izvod lahko prevzamete na srečanju za ravnateljeǀPortorožu͕ϲ͘ŶŽǀĞŵďƌĂϮϬϭϴ͕
ŶĂƐƚŽũŶŝĐŝƵƌĂĚĂǀƉƌĞĚĚǀĞƌũƵ͘
Ob tej priložnosti se lahko dogovorite o različnih možnostih sodelovanja (delavnice,
izobraževanja, tekmovanja ipd.). 
hƌĂĚZ^ǌĂŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶŽůĂƐƚŶŝŶŽũĞŽƌŐĂŶǀƐĞƐƚĂǀŝDŝŶŝƐƚƌƐƚǀĂǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌƐŬŝƌĂǌǀŽũŝŶ
ƚĞŚŶŽůŽŐŝũŽ͕ŬŝũĞƉƌŝƐƚŽũen za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine
(avtorska in sorodne pravice, patenti, znamke, modeli, geografske označbe).
^toritve urada so brezplačne.
sĞƐĞůŝďŽŵŽƐƚŝŬĂǌǀĂŵŝ͊
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mag. Sandi Čurin, Ministrstvo za notranje zadeve, državni sekretar in nacionalni koordinator za boj
proti trgovini z ljudmi in Polona Kovač, Društvo Ključ, podpredsednica in vodja projektov

Trgovina z ljudmi pomeni hudo kršitev posameznikove svobode in dostojanstva ter hudo obliko kaznivega dejanja.

Trgovina z ljudmi (Kazenski zakonik, 113. člen)
• vsaka oblika novačenja, prevoza, nastanitve ali premestitve ranljivih oseb;
• izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva,
storitve kaznivih dejanj ali trgovina z organi, človeškimi tkivi ali krvjo;

Trgovina z ljudmi je kompleksen pojav
• odkrijemo le vrh ledene gore
• trgovci z ljudmi zlorabljajo ranljivost žrtev, pri čemer uporabljajo prevare ter psihično in fizično nasilje
• storilci so večinoma del mednarodnega organiziranega kriminala.

Učenje v središču

• temelji na plačilu in drugem nadomestilu ter na uporabi fizičnega ali drugega nasilja, prevari, goljufiji,
čustveni zlorabi, zlorabi socialne ranljivosti, tako, da se doseže soglasje ali nadzor nad žrtvijo.
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TRGOVINA Z LJUDMI

Prisotna je tudi pri nas
• Slovenija je prepoznana kot ciljna in tranzitna država
• v letu 2017 je bilo obravnavanih 67 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi zoper 15 osumljencev, pri čemer je
bilo prepoznanih 66 žrtev, v vseh ugotovljenih primerih je bil zaznan namen izkoriščanja prostitucije
• v letu 2015 smo imeli prvi primer sodbe trgovine z ljudmi zaradi prisilne poroke mladoletnega dekleta
• večina žrtev v zadnjih letih prihaja iz Ukrajine (18%), Romunije (15%), Srbije (11%), Dominikanske
republike (9%), Slovenije (8%), …

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi
Vključuje predstavnike pristojnih resorjev, resornih ministrstev, nevladnih organizacij, Specializiranega državnega tožilstva, Državnega zbora in sindikatov.
Koordinira delo na področjih:
• zakonodaje
• preventive
• odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj
• pomoči in zaščite žrtev
• sodelovanja v okviru regionalnih in mednarodnih organizacij za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi
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Skupino vodi nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, ki ga imenuje Vlada RS
Preventivne aktivnosti
• Ozaveščanje ranljivih skupin: osnovnošolci (zadnja triada) in srednješolci, potencialne žrtve
prisilnega dela oz. delovnega izkoriščanja, begunci in migranti
• Ozaveščanje splošne javnosti (obeležitev 18. oktobra, evropskega dneva boja proti trgovini z
ljudmi, spletna stran:
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/)
• Ozaveščanje in usposabljanje strokovne javnosti, katere delo je povezano s problematiko
trgovine z ljudmi in prihaja v stik z ranljivimi skupinami in potencialnimi žrtvami: policisti,
tožilci, inšpektorji, socialni delavci… ter tudi pedagoški in svetovalni delavci v šolah, zavodih in
dijaških domovih, ki jih želimo senzibilizirati za to problematiko.
• Zmanjševanje povpraševanja po storitvah, ki jih opravljajo žrtve trgovine z ljudmi: ozaveščanje
javnosti, ki povprašuje po izdelkih in storitvah žrtev trgovine z ljudmi ter ozaveščanje
gospodarskega sektorja

Ozaveščanje mladostnikov
• namenjamo posebno skrb, saj lahko v obdobju, ko iščejo nove življenjske priložnosti, avanture in
zaposlitvene izzive hitro postanejo žrtve
• vladni urad za komuniciranje vsako leto na javnem razpisu izbere izvajalca preventivnih delavnic,
ki jih osnovnim in srednjim šolam ponudi brezplačno
• v preteklih letih so aktivnosti v šolah širom Slovenije izvajali Društvo Ključ, Slovenska karitas in
Primorski pravni center
• v letih po množičnem prihodu beguncev smo kot posebej ranljivo skupino prepoznali mladostnike
brez spremstva, ki jih naslavlja Slovenska filantropija
• v letu 2018 je delavnice izvajalo Društvo Ključ, ki je del aktivnosti usmerilo v okolja, kjer živijo tudi
pripadniki romske skupnosti – mlada dekleta iz teh skupnosti so namreč kot potencialne žrtve
prisilnih porok posebej ranljiva skupina

Priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi
• sprejela Vlada Republike Slovenije 5. maja 2016
• dostopen na http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/THB/Prirocnik_-_print_A4.pdf
• opredeljuje vlogo ter naloge državnih organov, nosilcev javnih pooblastil, izvajalcev javnih
služb, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter nevladnih in humanitarnih organizacij pri
obravnavanju trgovine z ljudmi ter določa ukrepe za zaščito in pomoč žrtvam
• Priloga: indikatorji, namenjeni prepoznavi posameznih kategorij žrtev trgovine z ljudmi.
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Vijolica – kako se izogniti pastem trgovanja z ljudmi

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija,
ki deluje v javnem interesu na področju boja proti trgovanju z ljudmi. Društvo Ključ nudi različne oblike
pomoči žrtvam trgovanja, cilj pa je tudi razvoj in implementacija preventivnih programov, namenjenih
dvigu ozaveščenosti med širšo javnostjo, pa tudi med strokovnjaki, ter med potencialnimi in dejanskimi žrtvami trgovanja z ljudmi.
V delavnicah z otroki odpremo naslednje teme:
• nasilje in izbira nenasilja,
• pogovorimo se o diskriminaciji,
• varna raba interneta in nevarnosti deljenja fotografij in posnetkov, posebej bolj eksplicitnih, na
različnih omrežjih,
• na podlagi resničnih zgodb prikažemo različne oblike trgovanja z ljudmi ter pasti, ki se jih
poslužujejo trgovci, da predvsem mlade zvabijo v izkoriščevalske odnose.

Učenje v središču

Od leta 2002 izvajamo preventivne delavnice za otroke in mladostnike po slovenskih osnovnih šolah.
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Ozaveščanje mladostnikov o trgovini z ljudmi –
preventivne aktivnosti v osnovnih šolah

Cilj delavnic je tudi spodbujanje empatije in razvijanje čustvene inteligence pri otrocih. Delavnice so
namreč zastavljene na način, da se mlade spodbudi, da postavljajo čim več vprašanj in sodelujejo, torej
ne gre zgolj za statično predavanje o trgovanju z ljudmi, pač pa za dinamično, z debato prežeto podajanje pomembnih informacij. Pogovor se vrti o konkretnih osebah, ki imajo konkretno izkušnjo zlorabe
in trgovanja z ljudmi. Otroke torej spodbudimo, da razmišljajo o občutkih ljudi, ki so se znašli v izkoriščevalskem odnosu, saj želimo tudi na takšen način vplivati tako na prepoznavanje potencialnih nevarnosti, potencialnih žrtev trgovanja ter da bi mladi kasneje v življenju živeli družbeno odgovorno in ne bi
sodelovali pri izkoriščanju drugih ljudi.
Delavnice trajajo eno šolsko uro, ena delavnica je namenjena enemu razredu, pride pa nas več izvajalcev hkrati (dva do tri), tako da delavnice izvajamo sočasno. Za izvedbo potrebujemo računalnik,
zvočnike, projektor in dostop do interneta, saj otrokom prikažemo tudi kratek film. Namenjene so otrokom zadnje triade osnovnih šol, najraje jih izvajamo v osmih in devetih razredih, saj je to obdobje za
otroke obdobje največjih sprememb in so zato še posebej ranljivi, hkrati pa so dovzetni za nove informacije, ki jim lahko v življenju služijo tudi v situacijah, ko bi, sicer nezavedno, lahko sodelovali v izkoriščanju drugih. Delavnice izvajamo aprila, maja in junija ter septembra in oktobra.
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MOJI ZAPISKI
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Učenje v središču
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