
 

 

27.11.2019 – BREZPLAČEN POSVET - Inovativni pristopi v izobraževanju 
 

Vljudno vas vabimo na brezplačen posvet, na katerem vam bomo predstavili nove evropske prakse 

in pristope v izobraževanju, ki spodbujajo kreativno in inovativno razmišljanje. 

 

Evropska komisija je kreativnost skupaj z inovativnostjo razglasila za enega glavnih skupnih ciljev EU 

za sodelovanje na področju evropske politike „ET 2020“ - strateški okvir za evropsko sodelovanje v 

izobraževanju in usposabljanju. 

 

Tehnološke in družbene spremembe silijo izobraževalni sektor, da bolje pripravi 

učence/dijake/študente na delo in aktivno vključevanje v družbo, kjer so okoliščine nepredvidljive in 

pogosto zahtevajo ustvarjalnost, hkrati pa so zahteve v delovnih okoljih po kreativnosti in inovativnosti 

vedno večje. 

 

Nemška Erasmus+ nacionalna agencija BiBB je objavila študijo o kreativnosti in inovativnosti v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju. Rezultati kažejo, da kreativnost in inovativnost najbolje 

uspevata tam, kjer imajo dijaki/študenti več možnosti delovanja oz. neobvezno učno okolje ter učni 

konteksti niso vnaprej urejeni in določeni. 

Kakšni pedagoški in andragoški pristopi so najbolj primerni za spodbujanje kreativnega in inovativnega 

razmišljanja učencev/dijakov/študentov? Kaj to pomeni za učitelje, profesorje, mentorje, ravnatelje, 

svetovalne delavce, šole in izobraževalni sistem nasploh? 

 
Na posvetu vam bomo predstavili nekaj rešitev in pedagoških pristopov, ki jih že uvajajo in izvajajo v 
nekaterih najbolj razvitih družbah: Finski, Danski, Združenem kraljestvu in Italiji, v nadaljevanju pa se 
bomo posvetili pristopom in metodam dela z nadarjenimi kot inovativnim pristopom v 
izobraževanju. 
 
V zaključku bomo izvedli delavnico s praktičnim prikazom nove učne metode, ki jo v Srednji 
vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji, Ljubljana uspešno izvajajo in se je izkazala kot 
zelo učinkovit pedagoški pristop z odličnimi rezultati. 
 

ČAS in KRAJ POSVETA 
Sreda, 27. november 2019, od 10.00 do 15.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva 
ploščad 1, Ljubljana. 

UDELEŽBA NA POSVETU JE BREZPLAČNA. 
 
PROGRAM POSVETA  

10:00 – 10.20 Pozdravni nagovori ter pomen inovativnosti in kreativnosti v šolah 
- Nives Počkar, predsednica društvo ravnateljev srednjih šol, dijaških 

domov in višjih šol 
- Frančiška Al-Mansour, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških 

domov Slovenije 

10.20 – 11:00 Janez Dekleva, Mednarodni center za prenos znanja 
- innovatiVET projekt – predstavitev in rezultati 
- inovativnost in kreativnost v izobraževanju 
- učitelj kot nosilec razvoja 



 

 

- učenje z delom 
- spodbujanje kreativnosti 
- so-delo 

11:00 – 11:45 Dr. Mojca Juriševič, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani: Inovativni 
pristopi – delo z nadarjenimi učenci 
- kaj je nadarjenost, kako jo prepoznamo? 
- nadarjeni učenci v Sloveniji 
- izsledki projekta PROGA (Prožni model ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti celostne obravnave nadarjenih dijakov in spodbujanja 
njihovega kariernega razvoja v slovenskem kontekst) 

11.45 – 12.30 Dr. Franci Vidic, Biotehniški center Naklo: Inovativni pristopi – primer 
dobre prakse dela z nadarjenimi učenci 
- ugotavljanje nadarjenosti 
- organizacija in načrtovanje dela z nadarjenimi 
- novi pristopi 
- individualiziranih učnih načrtov 
- spodbujanje podjetniške iniciative in želje po samo-učenju 

12.30 – 13.00 Odmor  

13.00 – 14.30 Mojca Dimec in Maja Delak, SVŠG Ljubljana:  predstavitev in praktični 
prikaz  primera aktivnega timskega pedagoškega pristopa 
- uvodna predstavitev 
- skupinsko delo in praktična izvedba 

14.30 – 15.00 Razprava, izmenjava izkušenj, zaključki posveta 

  
POSVET JE NAMENJEN 

 učiteljem teoretičnih, strokovno-teoretičnih in praktičnih predmetov, 
 odgovornim za razvoj uveljavljanje sistemskih rešitev na področju izobraževanja, 
 vzgojiteljem in varuhom v vrtcih in predšolski vzgoji, 
 svetovalnim delavcem v šolah ter drugih vzgojno izobraževanih in socialno-varstvenih 

inštitucijah, 
 vodilnim in vodstvenim delavcem izobraževalnih ustanovah, 
 strokovnim delavcem v športnih organizacijah, 
 direktorjem in strokovnim delavcem na področju razvoja človeških virov, 
 kadrovskim strokovnjakom in mentorjem, 
 staršem, ki želijo spoznati nove pristope motivacijo svojih otrok, 
 študentom, ki jih zanimajo trendi v pedagogiki in andragogiki. 

 
PREDAVATELJI: 
Dr. Mojca Juriševič,  redna profesorica za področje pedagoške psihologije, Oddelek za temeljni 
pedagoški študij, Predstojnica Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
Dr. Franci Vidic, ravnatelj višje strokovne šole Biotehniškega centra Naklo, z bogatimi predavateljskimi 
izkušnjami s področja podjetništva in marketinga, doma in v tujini. Prav tako ima izkušnje pri delu s 
start-upi ter z idejnimi zasnovami in rešitvami, ter s tem povezanimi inovativnimi in kreativnimi 
pristopi. V zadnjem obdobju intenzivno deluje na uvajanju novih pristopov prenosa znanja. 
Mojca Dimec, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija, Ljubljana, učiteljica in 
umetnica, ki deluje na različnih področjih gledališkega ustvarjanja, soavtorica zasnove gimnazijske 
dramsko-gledališke smeri, avtorica srednješolskega učnega načrta za impro delavnico, pobudnica 
ustanovitve ŠILE - Šolske impro lige. Pri pedagoškem delu združuje obe področji, gledališko umetnost 
in poučevanje, ter pri tem razvija in uspešno uvaja nove pristope pedagoškega dela.  



 

 

Maja Delak, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija, Ljubljana,  je koreografinja, 
plesalka, performerka in pedagoginja, ki je študirala sodobni ples na CNDC L'Esquisse v Angersu v 
Franciji. Je idejna vodja realizacije gimnazijskega programa za sodobni ples. Pri delu jo predvsem 
zanima vstopanje v proces, kjer končni rezultat ni znan vnaprej in pri tem upošteva, da rezultat ni vezan 
na en projekt, ampak je plod nenehnega raziskovanja in preizkušanja mej in robov, kar pomeni delo z 
novimi, kreativnimi pristopi. 
Janez Dekleva, Mednarodni center za prenos znanja, član strokovnega sveta za poklicno in strokovno 
izobraževanje, predsednik odbora za poklicne standarde. Poznavalec sistemske ureditve poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, strokovnjak na področju trga dela, razvoja kompetenc in povezovanja 
izobraževanja z delodajalci.  
 
PRIJAVE 
Na posvet se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). 
Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in 
pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja 
d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).  
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave 
sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne 
vračamo. 
 
 
   
 

http://mcpz.si/elektronska-prijava-na-seminarje-in-usposabljanja/
http://mcpz.si/wp-content/uploads/2018/08/mcpz-prijavnica-na-seminar.doc

