Ljubljana, 22. junij 2018

Zadeva: TKEMO MREŽO ZA USTVARJALNOST – 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 vzgojnoizobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih, ki bo
v četrtek, 23. avgusta 2018,
v Cankarjevem domu, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

MK, MIZŠ in ZRSŠ od leta 2014 priporočamo imenovanje koordinatorjev kulturno-umetnostne
vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ), kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih. Naš
cilj je vzpostavitev aktivne nacionalne mreže na področju kulturno-umetnostne vzgoje, ki bo
povezala VIZ, kulturne ustanove in lokalne skupnosti z namenom izvajanja kakovostnih
programov in projektov KUV ter spodbujanja razvoja ustvarjalnosti pri otrocih in mladih. Po
vzoru različnih tujih praks je mreža ena od možnosti, s katero lahko kulturno-umetnostna vzgoja
(KUV) prispeva k ustvarjalnemu in inovativnemu izobraževanju 21. stoletja.
Namen strokovnega usposabljanja:
• Skozi primere dobrih praks bomo predstavili vlogo in delo koordinatorja KUV v VIZ (vrtcu,
osnovni in srednji šoli), kulturni ustanovi in lokalni skupnosti.
• Predstavili bomo portale – priporočene spletne vsebine, ki so vam lahko v pomoč pri
vašem delu.

•

Dogodek bo povezal različne skupine koordinatorjev KUV v VIZ, kulturnih ustanovah in
lokalnih skupnostih – udeleženci boste imeli priložnost za aktivno sodelovanje in
spoznavanje drugih koordinatorjev, s katerimi se pri svojem delu lahko povezujete.

Pomembno:
1. Vabilo in program usposabljanja sta objavljena na spletni strani www.kulturnibazar.si.
2. Prijavite se od 26. junija do 20. avgusta 2018 na e-naslovu info@kulturnibazar.si. Ob prijavi
obvezno navedite, ali se boste udeležili tudi dodatnega programa – vodenega ogleda razstave v
Narodni galeriji.
3. Udeleženci prejmete potrdila o udeležbi.
4. Kotizacije ni.

Z veseljem vas pričakujemo na usposabljanju in druženju ter vas lepo pozdravljamo!
Ana Petrovčič, nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar v CD
Vladimir Pirc, nacionalni koordinator KUV na ZRSŠ
Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka KUV na MK
Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka KUV na MIZŠ

TKEMO MREŽO ZA USTVARJALNOST – program strokovnega usposabljanja za registrirane
koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih
ustanovah in lokalnih skupnostih

8.30–9.00 Prihod in registracija
Štihova dvorana CD:
9.00–9.20 Uvodni pozdrav in predstavitev namena strokovnega usposabljanja: Vojko Kunaver
(Zavod RS za šolstvo), Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo), Nada Požar Matijašič (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport); predstavitev nacionalnih koordinatorjev področij KUV
9.20–9.35 Pravljica za lepo poletno jutro, pripoveduje: Katja Preša
9.35–10.35 Predstavitev vloge koordinatorja KUV v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
sodelujejo: Klementina Butina (Vrtec Mornarček Piran), Blanka Gombač (OŠ Ivana Cankarja
Trbovlje), Marjetka Berlič (OŠ Draga Kobala Maribor), Lidija Golc (Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana)
10.35–11.35 Predstavitev vloge koordinatorja KUV v kulturnih ustanovah, sodelujejo: Sandra
Jenko (Slovenski gledališki inštitut), Petra Potočnik (Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS),
Nina Ukmar (Kosovelov dom Sežana), Mojca Leben (Zavod Etnika)
11.35–12.00 ODMOR
12.00–12.30 Predstavitev vloge koordinatorja KUV v lokalnih skupnostih, sodelujeta: Saša
Ogrizek (Mestna občina Ljubljana) in Irena Senčar (Občina Hrastnik)
12.30–13.00 Razprava, povezuje: Katja Preša
13.00–14.00 ODMOR ZA KOSILO
14.00–15.00 Kako vam lahko pomagamo?, predstavitve portalov – priporočenih spletnih
vsebin:
Kulturni bazar in Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje (Ana Petrovčič, Cankarjev dom);
Zlata paličica (Sandra Jenko, Slovenski gledališki inštitut); Šola filma (Petra Gajžler, Marina
Katalenić, Filmska osnovna šola; Maja Krajnc, Razumevanje filma); Pedagoški programi v
slovenskih muzejih in galerijah (Ana Katarina Ziherl, Skupnost muzejev Slovenije)
Drugo preddverje CD:
15.00–16.45 Ključni izzivi za delo koordinatorja, delavnica, vodi: Sandra Jenko (Slovenski
gledališki inštitut). Podpora pri izvedbi: udeleženke izobraževalnega modula Kulturni organizator
– koordinator kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga izvaja JSKD, mentorica: Ana Petrovčič
(Cankarjev dom)

16.45–17.00 Zaključek posveta, vodi: Sandra Jenko (Slovenski gledališki inštitut), sodelujejo
nacionalni koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ

DODATNA PONUDBA (zunaj programa strokovnega usposabljanja):
17.30 in 18.00 Voden ogled razstave Ivane Kobilca: Slikarija je vendar nekaj lepega v Narodni
galeriji (Prešernova cesta 24, Ljubljana)

