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Center za vseživljenjsko učenje UP PEF (v nadaljevanju CVŽU UP PEF) tudi v
študijskem letu 2022/2023 različnim ciljnim skupinam ponuja izobraževanja, na katere se lahko
prijavi
-

posameznik ali

-

vzgojno-izobraževalni zavod.

V kolikor se na izobraževanje prijavi vzgojno-izobraževalni zavod, se izobraževanje izvede na
sedežu naročnika, v nasprotnem primeru pa na sedežu Pedagoške fakultete Univerze na
Primorskem (Cankarjeva 5, Koper) ali na dislociranih enotah (Nova Gorica, Novo mesto,
Slovenske Konjice, Škofja Loka, Ptuj) in v skladu z izkazanim povpraševanjem in zbiranjem
prijav. Določena izobraževanja (ali del) se lahko v skladu z dogovoromo izvedejo tudi na
daljavo (npr. preko videokonferečnega sistema ZOOM).

V svojem poslovnem načrtu CVŽU UP PEF ponuja različne sklope za različne ciljne
skupine:
-

Alumni klub UP PEF (za diplomante in tudi študente),

-

»Modra« fakulteta (za starostnike),

-

posodobitveni programi (preko KATIS-a, za strokovne delavce),

-

predavanja, delavnice in seminarji (za različne ciljne skupine),

-

svetovanje za izobraževanje (za dijake in študente).

CVŽU UP PEF bo v okviru organizacije in izvedbe poskrbel za
-

predstavitev izobraževanja,

-

zbiranje prijav in komunikacijo med vsemi deležniki,

-

pripravo gradiv in evalvacije ter za

-

izdajo potrdil, ki veljajo za napredovanje.

Po enoletnem delovanju je CVŽU UP PEF zbral teme, za katere so bile določene ciljne skupine
najbolj zainteresirane, in sicer v obliki:
-

različnih izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev),

-

programov profesionalnega usposabljanja,

-

študijskih programov za izpopolnjevanje in

-

»ABC« delavnic za učence, dijake in študente.
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Informacije in prijava
e-mail

cvzu@pef.upr.si

mob. št.

031 / 634 - 017

spletna stran

www.pef.upr.si/organiziranost_fakultete/center_za_vsezivljenjsko_ucenje/predstavitev
www.facebook.com/cvzuuppef

Prijave na
predavanja,
delavnice,
seminarje

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-khtNHk-0ux6O_maY-5efBrnkKmv5NgRd8DUAkBzxUNzNaTkhEUk9OR1dWWjVPMUsxQlAySURXSS4u

predstojnik
centra

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Cenik za kolektive

V skladu z dogovorom.
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1 PREDAVANJA, DELAVNICE IN SEMINARJI
Ponudba izobraževanj je razdeljena na spodnje sklope in se izvede v skladu s
povpraševanjem:
-

matematika, tuji jezik, gibanje, lutke, roboti, zakonodaja in pravo

-

ter druge teme po dogovoru.

OBLIKOVANJE
RAZNOJEZIČNOSTI
NAKLONJENEGA UČNEGA
OKOLJA

Koordinator programa: doc. dr. Anja Pirih
Ciljna skupina: osnovnošolski učitelji
Termin: od 21. oktobra do 11. novembra 2022
Trajanje: predavanje (2 uri), dve delavnici (po 3 ure),
dve delavnici (po 4 ure)
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na sedežu VIZ
Cena na udeleženca: 45 EUR z DDV.
Več informacij: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Udeleženci bodo spoznali pristope in preizkusili dejavnosti, ki učence ozaveščajo
o jezikovni raznovrstnosti in razvijajo njihov pozitiven odnos ter naklonjenost do drugih
jezikov in kultur ter strategije za učinkovito vključevanje otrok iz drugih jezikovnih okolij. Prav
tako bodo udeleženci spoznali učinkovito rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pri
pouku ter dejavnosti za razvijanje informacijske pismenosti otrok.
Cilji programa so: ozavestiti udeležence o pomenu raznojezičnosti naklonjenega učnega
okolja; predstaviti in preizkusiti dejavnosti (za delo v večkulturnih in večjezičnih razredih), ki
učence ozaveščajo o jezikovni raznovrstnosti in razvijajo njihov pozitiven odnos ter
naklonjenost do drugih jezikov in kultur; predstaviti primere učinkovite rabe informacijskih
virov, spletnih orodij in jezikovnih priročnikov v pedagoški praksi; predstaviti komunikacijske
veščine, potrebne za sodelovalno poučevanje, in priporočila za načrtovanje in izvedbo ur,
izpeljanih v timu.

PREMAGOVANJE
ČUSTVENIH TEŽAV S
POMOČJO GIBANJA IN
PLESA

Koordinator programa: pred. mag. Vid Lenard
Ciljna skupina: vzgojitelji obeh starostnih skupin,
osnovnošolski učitelji in socialni delavci
Termin: od novembra 2022 do marca 2023
Trajanje: 16 ur (4 srečanja)
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na sedežu VIZ
Cena na udeleženca: 40 EUR z DDV.
Št. min udeležencev: 30
Več informacij: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Udeleženci razvijejo kompetence prepoznavanja čustvenih težav otrok v njihovem
gibanju in razvijejo spretnosti spodbujanja premagovanja čustvenih težav z gibanjem in
plesom. Program je zasnovan predvsem praktično, tako da udeleženci spoznajo dejavnosti
pomoči z umetnostjo, predvsem gibalnih in plesnih vsebin.
Cilji programa so: Razvoj kompetence prepoznavanja čustvenih težav v gibanju otrok in
razvoj spretnosti vodenja gibalnih in plesnih aktivnosti, ki pomagajo otrokom k izražanju,
zaznavanju in spremembi stanj v telesu.
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LUTKE NA TELESU KOT
PRILOŽNOST ZA
DRUGAČNO
KOMUNIKACIJO

Koordinator programa: izr. prof. Jelena Sitar Cvetko
Ciljna skupina: vzgojitelji predšolskih otrok v vrtcu (ki
delajo z otroki starimi od 4 do 6 let), osnovnošolski
učitelji prve triade
Termin: od 8. do 15. novembra 2022
Trajanje: 10 ur
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na sedežu VIZ
Cena na udeleženca: 45 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 25
Več informacij: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Lutke lahko razdelimo na tiste na vodilih in one na telesu. Pri prvih najprej
pomislimo na marioneto, pri drugih na ročno lutko. A lutka ne živi nujno samo na roki. Lahko
si za svoje bivanje izbere npr. koleno, komolec, prste ali podplate. Ko s tako lutko stopamo
v odnos s soigralcem, se naša običajna komunikacijska pot spremeni. Kaj in kako se bosta
pogovarjala »možaka« na naših komolcih? Ogledali si bomo primere iz prakse tovrstnih
aktivnosti pri šolskih in predšolskih otrocih, opazovali njihovo komunikacijo in razširili
lutkovne morebitne lutkovne aktivnosti v manj običajni smeri. Sami se bomo preizkusili v
animaciji lutk na telesu in se ob pripravi in opazovanju improviziranih prizorov zabavali,
obenem pa raziskovali nove možnosti za ustvarjalno delo z otroki na umetniškem, socialnem
in gibalnem področju.
Cilj programa so: obogatiti komunikacijo v skupinah in razredih; povečati empatijo in
izboljšati klimo v skupinah in razredih; spodbuditi ustvarjalnost na področju gledališča –
lutkarstva; razvijati kritično razmišljanje otrok.

SOCIALNI ROBOTI
VSTOPAJO V
IZOBRAŽEVANJE PRI VSEH
ŠOLSKIH PREDMETIH

Koordinator programa: prof. dr. Andreja Istenič
Starčič
Ciljna skupina: osnovnošolski in srednješolski učitelji
Termin: 11.11, 12.11, 18.11 in 19.11 2022 (petek
popoldan, sobota dopoldan)
Trajanje: 16 ur (štirje termini)
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na sedežu VIZ
Cena na udeleženca: 55 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 30
Več informacij: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Predstavitev povsem nove tehnologije, ki iz laboratorijev že poskusno vstopa v
učni proces. Spoznati vrste socialnih robotov, njihove značilnosti, dosedanjo uporabo v
osnovni in srednji šoli in vključenost njihove uporabe v redni šolski kurikulum. Natančno bodo
predstavljene prednosti in zmožnosti robotske tehnologije v vseh fazah učne ure, in sicer
uvodne motivacije, obravnave snovi, utrjevanja z individualnimi in skupinskimi aktivnostmi
učencev ter preverjanja in ocenjevanja znanja. Predstavljena bo analiza doprinosa robota
pri različnih učnih ciljih, kognitivnih, socialno-afektivnih in psihomotoročnih. Učitelju bomo
omogočili vpogled v vzpostavitev tehničnega okolja v katerega je vključen socialni robot.
Obravnavana bo problematika odnosa učiteljev in učencev do te nove tehnologije, ki bo
sovplival na njeno implementacijo. Udeleženci bodo pripravili načrt smiselnega vključevanja
socialnega robota pri njihovem lastnem poučevanju.
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Usposabljanje bo v jedru obravnave zajelo učni proces s poudarkom na sodobni učni
tehnologiji, za katero bo v sodelovanju z učitelji šele potrebno razviti inovativne pristope in
socialno-emotivno sprejemljive načine poučevanja in učenja.
Program uspsoabljanja bo učiteljem omogočil kritično presojo glede uporabe inovativne
tehnologije na lastnem disciplinarnem področju, zato bodo zajeta

USTVARJALNOST PRI
MATEMATIKI SKOZI
REŠEVANJE AVTENTIČNIH
PROBLEMOV IN
VKLJUČEVANJEM
SODELOVALNEGA UČENJA
Z UPORABO DIGITALNIH
TEHNOLOGIJ

Koordinator programa: viš. prof. dr. Andreja Klančar
Ciljna skupina: osnovnošolski učitelji matematike
Termin: od 15. oktobra do 15. novembra 2022
Trajanje: 16 ur
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na sedežu VIZ
Cena na udeleženca: 45 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 30
Več informacij: cvzu@pef.upr.si

Vsebina: Razvijanje ustvarjalnosti pri matematiki skozi reševanje avtentičnih problemov
(opredelitev avtentičnih problemov pri matematiki; opredelitev ustvarjalnosti in elementov
ustvarjalnosti; pristopi poučevanja in učenja za spodbujanje ustvarjalnosti; reševanje
realističnih in matematičnih problemov; oblikovanje problemov in njihovo reševanje).
Aktivno učenje matematike (spodbujanje sodelovanja in razvijanje sodelovalnega odnosa v
spletnem učnem okolju; skupinske in individualne interaktivne dejavnosti pri matematiki;
uporaba spletnih orodij in aplikacij za podporo pri učenju, poučevanju, pripravi interaktivnih
gradiv ter samostojnem raziskovanju matematike; načrtovanje, izvedba in evalvacija učnih
aktivnosti v razširjenem učnem okolju).
Cilj programa so: razvijanje ustvarjalnosti in ustvarjalnega reševanja avtentičnih problemov
pri matematiki; razvijanje kompetenc za uporabo digitalnih učnih tehnologij za spodbujanje
sodelovalnega učenja in ustvarjalnega reševanja (avtentičnih) problemov, negovanje
radovednosti otrok in spodbujanje raziskovanja pri učenju matematike; razvijanje digitalne
pismenosti, sodelovanja in komunikacije učencev v digitalnem učnem okolju pri učenju
matematike; izbira ter prilagajanje učnih metod in digitalnih učnih tehnologij (digitalnih
vsebin in digitalnih orodij za učenje v razširjenem učnem okolju – povezovanje šolskega in
domačega dela).

VARSTVO ZASEBNOSTI
OTROK IN FENOMEN
SHARENTING NA
DRUŽABNIH OMREŽJIH

Izvajalka: Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred. in prof.
dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Ciljna skupina: strokovni delavci v vrtcu, učitelji in
strokovni delavci v OŠ, vodstvo vrtcev in osnovnih šol,
starši, študenti in druga zainteresirana javnost
Termin in trajanje: november 2022 (po 17.uri), 2 uri
Lokacija: ZOOM
Cena na udeleženca: 25 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 30
Več informacij: cvzu@pef.upr.si
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Vsebina: Danes so otroci v širšem mednarodnem okolju prepoznani kot posebna kategorija
ter osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo posebno skrb in zaščito, kar je
formalno zahtevala tudi Konvencija o otrokovih pravicah (1989). Otroci so še posebej ranljiva
skupina, ki se sama pomena varstva zasebnosti še ne (more) zavedati, zato se otroci tudi
ne znajo ubraniti morebitnim nezavednim posegom vanjo. Zato je naloga staršev kot
zakonitih skrbnikov in zastopnikov, da skupaj z državo kot zakonodajalcem poskrbi za
ustrezno varstvo ter zaščito pred nepooblaščenimi in škodljivimi vdori v sfero njihove
zasebnosti.
Uporaba socialnih omrežjih je varstvo zasebnosti otrok postavila pred nove izzive in
pripeljala do t.i. fenomena sharenting (share/delitev; parents/starši), ko starši delijo podatke
in slike svojih otrok na družabnih omrežjih. Starši, kot zakoniti zastopniki, imajo sicer pravico
objavljati fotografije, posnetke in druge osebne podatke svojih otrok, vendar bi se morali ob
tem zavedati, da s tem tudi puščajo t.i. digitalni odtis svojih otrok, na katerega otroci sami
ne morejo vplivati, lahko pa vpliva na njihovo življenje v prihodnje, obenem pa jih potencialno
izpostavlja tudi različnim tveganjem.
Na predavanju bomo predstavili pravico do zasebnosti in njeno mesto v sodobnem pravu, s
posebnim poudarkom na varstvu zasebnosti otrok. V nadaljevanju se bomo osredotočili na
sam pojav sharentinga in na številne izzive, ki jih ta postavlja ne le pravni, ampak tudi
psihološki in pedagoški stroki. Tematiko bomo pospremili z aktualnimi podatki, rezultati
mednarodnih raziskav in sodno prakso s tega področja. Posebno pozornost bomo namenili
tudi vlogi vrtca in šole pri ozaveščanju staršev in otrok o pomenu zasebnosti in pasteh ter
dobrim praksam, ki jih pomagajo preseči.

MEDIACIJA V VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU

Izvajalka: Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred. in prof.
dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Ciljna skupina: strokovni delavci v vrtcu, učitelji in
strokovni delavci v OŠ, vodstvo vrtcev in osnovnih šol,
starši, študenti in druga zainteresirana javnost
Termin in trajanje: marec 2023 (po 18.uri), 2 uri
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na sedežu VIZ
Cena na udeleženca: 25 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 35
Več informacij: cvzu@pef.upr.si

Vsebina:
Mediacija je predvsem znana kot ena izmed tehnik za mirno reševanje in obvladovanje
sporov. Vse bolj pa prodira tudi v vzgojo in izobraževanje, kjer jo stroka počasi prepoznava
kot del vzgojno-izobraževalnega procesa, ki vodi k novi kulturi oblikovanja odnosov in bogati
pedagoško ter vzgojno vlogo šole. Spori in konflikti so sestavni in neizogibni del življenja.
Uporaba in poučevanje strategij njihovega razreševanja ter obvladovanja lahko tako
razumemo kot enega izmed bistvenih nalog šole, ki kot izobraževalna ustanova s prenosom
znanja in s pridobivanjem spretnosti pripravlja učence na samostojno življenje. Za reševanje
sporov in konfliktov se tudi na šolskem polju čedalje pogosteje poseže po mediaciji, ki, kot
ugotavljajo številni domači in tuji avtorji, posledično spreminja šolsko kulturo ter počasi, a
vztrajno gradi novo kulturo odnosov.
Pri razumevanje mediacije bosta predavateljici posebno pozornost namenili opredelitvi
konflikta in pomembnega elementa komunikacije – poslušanju, ki ima v procesu mediacije
eno ključnih vlog. Udeležencem bosta na interaktivni delavnici predstavili mediacijo in njeno
prisotnost na šolskem polju ter zanimive praktične primere in izkušnje iz prakse.
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PRAVNI VIDIKI
MANAGEMENTA KADROV V
VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Izvajalec: doc. dr. Katarina Krapež
Ciljna skupina: ravnatelji, vodje skupin, menedžerji v
šolstvu, zaposleni
Termini: 1. izvedba: 5.12, 7.12., 9.12., 12.12.,
15.12.2022
2. izvedba: 6.3., 8.3., 13.3., 15.3., in 20.3. 2023
Trajanje: vsako srečanje po 2 – 2,5 ure, začetek ob
18h
Cena na udeleženca: 310 EUR z DDV
Lokacija: V živo na sedežu UP PEF ali preko
aplikacije ZOOM
Št. min udeležencev: 20
Več informacij: cvzu@pef.upr.si

Vsebina:
Izobraževanje obsega pet vsebinskih sklopov (Udeleženec lahko prosti izbere vsebinske
sklope, ki ga zanimajo, ali pa se udeleži celotnega izobraževanja.):
1. srečanje: Sklepanje in sestavine pogodbe o zaposlitvi v vzgoji in izobraževanju (VIZ) pravice obeh strank.
2. srečanje: Posebnosti pogodb o zaposlitvi in civilne pogodbe v VIZ ter prekarizacija.
3. srečanje: Pravice in obveznosti zaposlenih in delodajalcev v delovnih razmerjih v VIZ:
poudarek na plačilu za delo.
4. srečanje: Pravice in obveznosti zaposlenih in delodajalcev v delovnih razmerjih v
VIZ: poudarek na delovnem času.
5. srečanje: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v VIZ s poudarkom na različnih oblikah
odpovedi ter kolektivna razmerja v VIZ.
Srečanje poteka tako, da je najprej kratko predstavljena pravna ureditev s poudarkom na
zanimivih primerih iz delovnopravne in sodne prakse, nato pa udeleženci rešujejo različne
primere.
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AVTORSKE PRAVICE V
IZOBRAŽEVANJU –
PRAKTIČNI VIDIKI

Izvajalec: doc. dr. Katarina Krapež
Ciljna skupina: ustvarjalci avtorskih izobraževalnih
del (gradiv, učbenikov, glasbenih in likovnih del,
strokovnih in znanstvenih člankov ipd.) in managerji
ter vodje, ki sklepajo avtorske in druge civilne
pogodbe z ustvarjalci del
Termin: prvi termin: 7. 11. 2022 ob 17:00
drugi termin: 7. 3. ob 16:30
Trajanje: 3 ure
Lokacija: V živo ali preko aplikacije ZOOM
Cena na udeleženca: 85 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 20
Več informacij: cvzu@pef.upr.si

Vsebina:
Ustvarjalci del, ki so lahko ali zaposleni na zavodu ali zunanji sodelavci, s stvaritvijo dela
na njem pridobijo avtorsko pravico. Za avtorje del je pomembno, da poznajo svoje pravice
in da z njimi ustrezno poslujejo na trgu, za tiste, ki naročajo avtorska dela ali pa odkupujejo
pravice na njih pa, da so ta pristna in da morda nima na njih pravice že kdo drug. Na
delavnici bomo razpravljali o tem, katera dela nastanejo v izobraževalnem procesu in kdo
ima pravice na njih. Proučili bomo pomembne sestavine avtorske pogodbe in razjasnili vse
o licencah creative commons. Udeležneci idelavnice bodo spoznali vse pomembnejše
pravne vidike uspešnega upravljanja z avtorskimi pravicami na klasičnih delih v
izobraževanju.
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2 PROGRAMI PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA

Spodbujanje raznojezičnosti
v vrtcu in 1. VIO OŠ

Izvajalci: izr. prof. dr. Silva Bratož in dr. Anita Sila,
asist.
Ciljna skupina: vodstveni in strokovni delavci vrtca in
osnovne šole
Št. maks udeležencev: 30
Termin: 12.11.2021
Trajanje: 8 ur
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na daljavo
Prijava: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
Cena na udeleženca: 24,39 EUR z DDV (VIZ)

Cilji programa/vsebina:
-

ozavestiti udeležence o pomenu različnih jezikovnih repertoarjev otrok in učencev;
predstaviti strategije za spodbujanje participacije otrok iz različnih jezikovnih okolij;
opolnomočiti vzgojitelje in učitelje 1. VIO za razvijanje raznojezične in medkulturne
zmožnosti pri otrocih;
predstaviti in preizkusiti praktične dejavnosti za spodbujanje zavedanja jezikovne
raznolikosti pri otrocih in za razvijanje pozitivnega odnosa do drugih jezikov in
kultur.

Sodelovalno učenje in
reševanje problemov ob
podpori IKT pri matematiki

Izvajalci: dr. Andreja Klančar, viš. pred. in prof. dr.
Andreja Istenič
Ciljna skupina: učitelji matematike v OŠ
Št. maks udeležencev: 30
Termini: 5. 2. 2022 in 19. 2. 2022
Trajanje: 16 ur
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na daljavo
Prijava: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
Cena na udeleženca: 25,29 EUR z DDV (VIZ)

Cilji programa/vsebina:
-

-

razvijati kompetence za uporabo informacijsko-komunikacijske in izobraževalne
tehnologije za spodbujanje ustvarjalnega reševanja problemov, negovanje
radovednosti otrok in spodbujanje raziskovanja pri učenju matematike;
razvijati digitalno pismenost, sodelovanje in komunikacijo učencev v digitalnem
okolju pri učenju matematike;
spoznati, kako izbirati in prilagajati učne metode, digitalne vire in izobraževalno
tehnologijo;
spoznati orodja za interaktivne dejavnosti v razredu in v razširjenem učnem okolju
(povezovanje šolskega in domačega dela);
spoznati orodja, ki omogočajo učno analitiko ter načrtovanje in spremljanje
lastnega napredka učenja.
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Izvajalec: izr. prof. dr. Stanko Pelc
Izdelava interaktivnih učnih Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka
Št. maks udeležencev: 15
pripomočkov v sistemu za
upravljanje učenja Moodle za Termini: petki popoldne (4-krat)
poučevanje naravoslovnih in Trajanje: 16 ur
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na daljavo
družboslovnih vsebin
Prijava: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
Cena na udeleženca: 102,91 EUR z DDV (VIZ)
Cilji programa/vsebina: učitelji nadgradijo svoje znanje urejanja spletnih učilnic v sistemu
za upravljanje učenja Moodle in se usposobijo za načrtovanje in izdelavo interaktivnih učnih
pripomočkov za pouk naravoslovnih in družboslovnih vsebin na razredni stopnji.

Oblikovanje raznojezičnosti
naklonjenega učnega okolja

Izvajalci: doc. dr. Anja Pirih, doc. dr. Mojca Žefran,
Lena Dujc Prelaz, Simona Nagode in Nastja
Valentinčič Al Bukhari
Ciljna skupina: osnovnošolski učitelji
Št. maks udeležencev: 30
Termini: 22. 10. 2021 in 12. 11. 2021
Trajanje: 16 ur
Lokacija: na sedežu UP PEF ali na daljavo
Prijava: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
Cena na udeleženca: 34,46 EUR z DDV (VIZ)

Cilji programa/vsebina: učitelji ozavestijo pomen raznojezičnosti naklonjenega učnega
okolja, spoznajo in preizkusijo dejavnosti (za delo v večkulturnih in večjezičnih razredih), ki
učence ozaveščajo o jezikovni raznovrstnosti in razvijajo njihov pozitiven odnos ter
naklonjenost do drugih jezikov in kultur, nadgradijo svoje znanje učinkovite rabe
informacijskih virov, spletnih orodij in jezikovnih priročnikov za razvijanje raznojezičnosti
naklonjenega učnega okolja, nadgradijo svoje znanje o načrtovanju in izvedbi ur, izpeljanih
v timu.
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3 ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE
UP PEF ponuja štiri enoletne študijske programe za izpopolnjevanje:
-

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje,

-

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,

-

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine,

-

Pedagoško-andragoško izobraževanje (izvedba v Kopru, Novi Gorici in Slovenskih
Konjicah).

V študijskem letu 2022/2023 je razpisan program za izpopolnjevanje: Pedagoškoandragoško izobraževanje (PAI). Program bo organiziran na sedežu fakultete v Kopru in na
lokacijah, kjer bo prijavljenih vsaj 25 kandidatov (Škofja Loka, Ptuj).

Program za izpopolnjevanje:
Pedagoško-andragoško
izobraževanje

Pedagoško-andragoško izobraževanje je
izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so
zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali
druge stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega
dela v vzgoji in izobraževanju.
Kandidati pridobijo znanja s področja pedagoških,
psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in
specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za
uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah.
Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o
opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Podrobne informacije o razpisu so dostopne na spletni strani:

Študijski programi za izpopolnjevanje - Vseživljenjsko učenje (upr.si)
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