Ljubljana, 14. junij 2019

Zadeva: TKEMO MREŽO ZA USTVARJALNOST 2019 – vabilo in program strokovnega
usposabljanja za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje

Spoštovani!
Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ),
Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ) in Cankarjev dom (CD) vabimo na celodnevno
strokovno usposabljanje za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v
vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih, ki bo
v ponedeljek, 26. avgusta 2019,
v Cankarjevem domu, Prešernova cesta 10, Ljubljana.
Cilj nacionalne mreže koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV), katere razvoj MK,
MIZŠ in ZRSŠ spodbujamo že od leta 2014, je kreativno partnerstvo vzgojno-izobraževalnih
zavodov (VIZ), kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti z namenom izvajanja kakovostnih
programov in projektov KUV ter spodbujanja razvoja ustvarjalnosti pri otrocih in mladih. S
KUV lahko skupaj prispevamo k ustvarjalnemu in inovativnemu izobraževanju.

Na strokovnem usposabljanju 2019 bomo:
• predstavili primere dobrih praks povezovanja na različnih ravneh, ki so vam lahko v
pomoč pri vašem delu;
• predstavili izsledke junijskega posveta Potenciali povezovanja, namenjenega
premisleku koordinatorjev KUV v kulturnih ustanovah o novih priložnostih
povezovanja z VIZ (od lokalne do nacionalne ravni);
• imeli udeleženci priložnost za aktivno sodelovanje, spoznavanje drugih
koordinatorjev, izmenjavo izkušenj, iskanje novih možnosti povezovanja s tistimi, ki
so že naši partnerji, še zlasti pa bo ta dan veliko priložnosti za novo kreativno
povezovanje.

Pomembno:
1. Vabilo in program usposabljanja sta objavljena na spletni strani www.kulturnibazar.si.
2. Prijavite se od 17. junija do 22. avgusta 2019 na e-naslovu info@kulturnibazar.si. Število
udeležencev je omejeno zaradi prostorskih zmogljivosti, zato pohitite s prijavami.
3. Udeleženci prejmete potrdila o udeležbi.
4. Kotizacije ni.

Z veseljem vas pričakujemo na usposabljanju in druženju ter vas lepo pozdravljamo!
Vladimir Pirc, nacionalni koordinator KUV na ZRSŠ
Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka KUV na MK
Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka KUV na MIZŠ
Petra Potočnik, nacionalna koordinatorka KUV za področje bralne kulture
Špela Šinigoj, koordinatorka KUV v SNG Drama Ljubljana
Barbara Hribar, nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar v CD

Priloga: Program strokovnega usposabljanja za registrirane koordinatorje kulturnoumetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in
lokalnih skupnostih

