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IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRA
PIONIRSKI DOM ZA PEDAGOŠKE
DELAVCE IN DELAVKE
V Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih se zahvaljujemo za dosedanje zaupanje ter
si želimo še obogatiti in nadgraditi naše sodelovanje z vašim zavodom. V skupni želji, da bi
otroci imeli več priložnosti za kulturno izražanje in ustvarjanje na različnih področjih, vam
ponujamo raznolik in pester program kulturnih dni, gledaliških predstav, tečajev in delavnic ter osnovne informacije o naših številnih festivalih, ki jih več kot uspešno izvajamo prav
za osnovnošolske otroke in mlade. Otroci lahko skozi najrazličnejše umetniške zvrsti, kot
so film, gledališče, likovno ustvarjanje, literarna dela ter mnoge druge, izražajo najglobje
občutke, strahove in skrbi, s katerimi se soočajo na poti odraščanja. Zavedamo se, da je
zgodnje otrokovo vključevanje v kulturno-umetniške in ustvarjalne programe za otrokov
razvoj izrednega pomena, zato si želimo, da bi naše sodelovanje omogočilo otrokom, da se
kreativno izrazijo tudi izven šolskega prostora.
Na naših zdaj že tradicionalnih festivalih za mlade sodelujemo s številnimi učiteljicami
in učitelji, mentoricami in mentorji, ki poleg svojega osnovnega pedagoškega poslanstva,
otrokom v šolah omogočate varna okolja in spodbude za umetniška ustvarjanja in izražanja. V podporo poslanstvu krepitve pedagoške prakse smo pripravili številna izobraževanja, namenjena prav vam. Kot Center za kulturo mladih je Pionirski dom postal dom
bogatih pedagoških praks, ki jih je vredno deliti in z njimi krepiti že tako bogata pedagoška
znanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev in učiteljic. Čeprav je bilo letošnje koronsko leto zahtevnejše, smo delovali še bolj povezano kot kadarkoli prej. Rezultat so številna kvalitetna, strokovna in dobro obiskana izobraževanja Pionirskega doma na likovnem,
znanstveno-umetniškem, filmskem in gledališkem področju, s katerimi bomo nadaljevali
tudi v prihajajočem šolskem letu.
Skupaj lahko premikamo meje pedagoške prakse.
S spoštovanjem,
Viktorija Potočnik, direktorica Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih

CENTER ZA KULTURO MLADIH

IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU PROGRAMA
MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO KATIS
POUČEVANJE KOT ODNOS: DRUGAČNI OTROCI
POTREBUJEJO DRUGAČNE ODRASLE
Skozi izobraževanje bodo udeleženci spoznali različne metode pri vodenju skupin in poučevanju
učencev s posebnimi potrebami. Izobraževanje se bo dotaknilo različnih skupin otrok in mladih
z raznolikimi izhodišči, opredelili bomo njihove potrebe ter spoznali različne načine, kako lahko
skozi nekatere igre in vaje naslavljamo učne cilje in usvajamo znanja. Poudarek bo na vključevanju različnih oblik gibanja v pouk ter pridobivanju znanj za razvoj lastnega učnega pristopa.
Koordinatorica: Urša Strehar Benčina
TERMIN: 13. 11. 2021
PRIJAVE: ursa.sb@pionirski-dom.si

NASLAVLJANJE PREDSODKOV IN STEREOTIPOV
V LITERATURI KOT SREDSTVO KREPLJENJA KREATIVNEGA
PISANJA IN SPODBUJANJA SKUPINSKE DINAMIKE
Skozi izobraževanje bodo udeleženci prejeli znanja na področju naslavljanja predsodkov in
stereotipov, ki jih lahko povežejo v svoje pedagoško delo. Skozi predavanja in delavnice bodo
tako udeleženci razvijali svojo občutljivost za prepoznavanje stereotipov ter konkretne tehnike
za njihovo preseganje predvsem na področju literarnega ustvarjanja ter poučevanja jezikov.
Izobraževanje bo spodbudilo tudi samorefleksijo udeležencev glede lastnih predsodkov in stereotipov ter na kakšne načine jih presegati ‒ predvsem skozi sodelovanje ter skupinsko delo.
Koordinatorica: Nika Kovač
TERMIN: 9. 10. 2021
PRIJAVE: tajnistvo@pionirski-dom.si

RAZNOLIKOST TELES SKOZI LIKOVNO PRAKSO KOT
SREDSTVO ZAGOTAVLJANJA ENAKIH MOŽNOSTI
RANLJIVIH SKUPIN
Skozi izobraževanje bodo udeleženci ozavestili raznolika telesa in telesnost skozi različne metode in perspektive ‒ skozi predavanja bodo tako reflektirali inkluzivnost lastnega učnega procesa ter spoznali načine, kako lahko za to poskrbijo še bolj. Skozi delavnico pa bodo s pomočjo
likovnih orodij, tehnik in pristopov praktično raziskovali raznolika telesa in naš pogled nanje.
Koordinator: Boris Beja
TERMIN: 4. 12. 2021
PRIJAVE: boris@pionirski-dom.si

KJE DOBITI NAVDIH, KAKO PRITI DO NOVE FORME
Skozi izobraževanje bodo udeleženci prejeli praktične izkušnje in ideje, kako lahko predvsem
v poučevanju različnih umetniških oblik, udeležence spodbudimo za drugačno opazovanje ter
doživljanje sveta, ki ga poznajo. Skozi različne tehnike bodo udeleženci tako sledili razvoju
svoje ideje ter jo pripeljali do konca ter se vmes ukvarjali tudi s tem, kako v umetniško delo na
interdisciplinaren način vnašati vsebine iz različnih predmetov ter znanj.
Koordinator: Boris Beja
TERMIN: 25.- 26. 10. 2021
PRIJAVE: boris@pionirski-dom.si

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA CELOSTNO POUČEVANJE
Skozi izobraževanje bodo udeleženci pridobili različne metode in tehnike predvsem za poučevanje jezikov, vendar je vključene metode mogoče aplicirati tudi na razredniško delo ter na pedagoško delo nasploh. Izobraževanje se bo tako usmerilo v individualizirano delo s skupinami
in posamezniki, udeleženci pa bodo pridobili znanja in tehnike iz področij motiviranja učencev,
premagovanja strahu in celostnega poučevanja s praktičnimi primeri metod iz področja ustvarjalnega plesa in improvizacijskega gledališča. Del izobraževanja bo namenjen tudi delu z otroki
s posebnimi potrebami.
Koordinatorica: Tadeja Vovk
TERMIN: 26. 2. 2022
PRIJAVE: tadeja.vovk@pionirski-dom.si

BRANJE IN RAZUMEVANJE POEZIJE V UČNEM PROCESU
Skozi izobraževanje bodo udeleženci raziskovali različne prakse vključevanja poezije v pedagoško delo ter praktično spoznali različne metode in tehnike za njeno konkretno uporabo pri
pouku. S tem želimo še bolj poudariti razumevanje poezije kot izjemno pomembno pri estetskem in umetniškem razvoju mladih.
Koordinatorica: Nika Kovač
TERMIN: 20. 11. 2021
PRIJAVE: tajnistvo@pionirski-dom.si

KREATIVNO PISANJE KOT SREDSTVO ŠIRITVE GOVORNEGA
KODA IN SPODBUJANJA BRALNE PISMENOSTI
Skozi izobraževanje bodo udeleženci spoznali različne tehnike in metode kreativnega pisanja
ter spoznavali njegovo izjemno vrednost ter potenical. Izobraževanje se bo dotaknilo tudi zgodnjega opismenjevanja otrok ter povezalo pisanje tudi s področjem likovne umetnosti.
Koordinatorica: Mojca Čampa
TERMIN: 21. 1. 2022 - 30. 1. 2022
PRIJAVE: mojca@pionirski-dom.si

? Dodatne informacije so dostopne ob prijavi na https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx

IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU
MEDNARODNEGA IZPITNEGA CENTRA
IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJEV ZA POUČEVANJE
ANGLEŠKEGA JEZKA
Izobraževanje je namenjeno vzgojiteljem in vzgojiteljicam v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki
že vnašajo in izvajajo poučevanje angleškega jezika v integriran pouk v vrtcu ali pa si tega želijo.
Prvi del izobraževanja bo vključeval jezikovne segmente in tehnike poučevanja angleščine za predšolske otroke. Vsak/a vzgojitelj/ica že ima bogato praktično znanje in je oseba, ki zelo dobro pozna
otroke v skupini, jih začuti, spremlja njihove interese in tako lažje izbira program za izvajanje
pouka. Namen izobraževanja je nadgraditi kompetence uporabe besedišča s kulturnim ozadjem
in zgodnjega poučevanja tujega jezika ter deliti koristne izkušnje skozi primere dobre prakse in
aktivnim sodelovanjem udeležencev.
Drugi del izobraževanja bo namenjen predstavitvi mednarodnega izpita Cambridge Assessment English ter strukture testa na stopnji B2, ki temelji na uspešni komunikaciji, torej znanju uporabnega
jezika s pomočjo uspešnega obvladovanja štirih jezikovnih spretnosti: branja, poslušanja, pisanja in
govorjenja. Govorili bomo tudi o pomenu pridobitve mednarodnega certifikata kot dodatno funkcionalno znanje, ki dokazuje raven znanja angleškega jezika, ki ga ki ga vzgojiteljice in vzgojitelji,
ki imajo opravljeno maturo iz angleškega jezika lahko pridobijo preko neformalnega izobraževanja.
Koordinatorica: Karmen Feher Malačič
TERMIN: 2. 4. 2022
PRIJAVE: karmen.feher@pionirski-dom.si

? Dodatne informacije dostopne na: https://www.pionirski-dom.si/novice/izobrazevanja-za-pedagoge-in-pedagoginje

IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU
MEDNARODNIH EVROPSKIH PROJEKTOV
DELAVNICE USTVARJALNEGA GIBA
V okviru mednarodnega projekta sodelovanja Mlado gledališče v gibanju bomo v Pionirskem
domu izvedli celodnevne brezplačne aktivne delavnice ustvarjalnega giba. Cilj delavnic je
oplemenititi znanja in veščine pedagogov in pedagoginj s področja improvizacije in ustvarjalnega giba, preizkušati najbolj uporabna orodja za aktivno udeležbo in motivacijo učencev, ki
bodo v pomoč pri boljši koncentraciji, lažjemu in hitrejšemu pomnjenju ter nenazadnje zabavnejšemu podajanju in usvajanju znanja ter preprosto zabavi in ustvarjanju skupinske dinamike.
Koordinatorica: Bjanka Kršmanc
TERMIN: 18. 9. 2021, o dodatnih terminih tega šol. leta vas bomo sproti obveščali
PRIJAVE: tajnistvo@pionirski-dom.si

? Dodatne informacije dostopne na: https://www.pionirski-dom.si/novice/izobrazevanja-za-pedagoge-in-pedagoginje

IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU FESTIVALOV
ZOOM IZOBRAŽEVANJE ZA PEDAGOGE - FILMSKA VZGOJA
OB KRATKEM FILMU
V šolskem letu 2021/22 organiziramo filmsko-vzgojna izobraževanja za pedagoge in pedagoginje, ki
bodo potekala v Pionirskem domu in prek spleta. Program obsega filmsko delavnico kratkega filma z
mladimi filmskimi ustvarjalci in pedagogi, spletno izobraževanje ob izbranih filmsko-vzgojnih temah
ter spletna srečanja Učitelji učiteljem za izvajalce izbirnega predmeta Filmska vzgoja v osnovni šoli.
Koordinatorica: Vesna Tripković
TERMIN: izobraževanja bodo razporejena v več srečanj od septembra 2021 do maja 2022
PRIJAVE: zoom@pionirski-dom.si

ZNANOST IN UMETNOST
Izobraževanje za mentorje bo potekalo v dveh delih – v prvem, teoretičnem bomo odkrivali
povezovanje znanosti in umetnosti v izobraževalnem procesu, v drugem delu pa bomo preko
konkretnih aktivnosti prikazali kako otroku ponudimo dve temeljni izkušnji. Otrok je na
začetku ustvarjanja tehnolog, raziskovalec, ki izdela svoj stroj, kinetični pripomoček, ki ga v
nadaljevanju uporabi za stvaritev likovnega dela ali dejanja.
Koordinatorica: Vesna Tripković
TERMIN: januar 2022
PRIJAVE: vesna@pionirski-dom.si

OJ TRIGLAV; MOJ (NE)DOM
Likovni festival Pionirskega doma LIKfest bo prihajajočem šolskem letu nadaljeval svojo likovno
otroško pripovednost in izpovednost pod naslovom Krajina. Na izobraževanju za pedagoge in
mentorje v ljubljanskih vrtcih bomo spoznavali motiv naše največje gore. Izobraževanje bo na
primerih pokazalo, kako in v katerih medijih so jo upodobili naši umetniki od 17. stoletja pa
vse do danes. V praktičnem delu izobraževanja pa bomo v ateljejih na Komenskega 9 predstavili
prevod motiva v kolaž in slikarsko delo ter grafično matrico iz visokega tiska prevedli v globoki
tisk. Ob formalnem ustvarjanju bomo premišljevali tudi simbolno vrednost »doma« in kako se
domačnosti v današnjem domu spreminjajo skozi različne krize v nova (ne)domovanja.
Koordinator: Boris Beja
TERMIN: september 2021 do junij 2022
PRIJAVE: boris@pionirski-dom.si

? Dodatne informacije dostopne na: https://www.pionirski-dom.si/festivali
NE POZABI NA FESTIVALE:
Likovni festival LIKFEST oktober - maj
Festival znanosti in umetnosti HOKUS POKUS januar
Otroški festival gledaliških sanj marec, april
Literarni natečaj Bodi pisatelj/pisateljica april
Glasbeni festival maj
Festival sodobne odrske umetnosti Kalejdoskop junij
Mednarodni filmski festival za otroke in mladostnike ZOOM september

?
?
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