
 
 

 

Ljubljana, 11. marec 2021 

 

POTENCIALI POVEZOVANJA 2021 

Vabilo na strokovno usposabljanje o pripravi e-gradiv  

za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v muzejih, galerijah in arhivih  

 

Spoštovani! 

Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ), 
Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Skupnost muzejev Slovenije (SMS), Andragoški center Slovenije 
(ACS) in Cankarjev dom (CD) vas vabimo na e-strokovno usposabljanje za koordinatorje 
kulturno-umetnostne vzgoje v muzejih, galerijah in arhivih, ki ga bomo izvedli:  
 

➢ v torek, 30. marca od 15.00 do 19.00 in  
➢ v četrtek, 1. aprila od 15.00 do 19.00. 

 
 
Namen strokovnega usposabljanja je podpora pri pripravi različnega e-gradiva, ki ga 
kulturne ustanove pripravljate v didaktične – pedagoške in andragoške namene. S posvetom 
želimo predstaviti različne možnosti priprave didaktičnega e-gradiva, spodbuditi razmislek o 
viziji razvoja tega gradiva in njegovi dostopnosti za vzgojno-izobraževalne namene – tako v 
okviru izvajanja različnih pedagoških in andragoških dejavnosti v muzejih, galerijah in arhivih 
kot v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa v vzgojno-izobraževalnih zavodih (npr. priprava 
na obisk muzeja, poglobitev tematike, aktivnosti po obisku in evalvacija …) ter spodbuditi 
povezovanje med kulturnimi ustanovami in vzgojno-izobraževalnimi zavodi pri pripravi e-
gradiva za različne ciljne skupine.  
 
Eden od ciljev nacionalne mreže koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje je tudi 
strokovna podpora koordinatorjem v kulturnih ustanovah pri izboljšanju sodelovanja in 
povezovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.  
 
 



Posvet namenjamo predvsem registriranim koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje v 
muzejih, galerijah in arhivih, vabimo pa tudi vse, ki se v navedenih ustanovah ukvarjate s 
pripravo učnega gradiva za različne ciljne skupine obiskovalcev.  
 
Pomembno:  
 
1. Prijavite se najpozneje do 26. marca 2021 na e-naslovu info@kulturnibazar.si.  
Število udeležencev je omejeno, iz posamezne ustanove se lahko prijavita največ dva 
strokovna delavca. 
 
2. Ob prijavi obvezno navedite: 

➢ podatke o sebi in o kulturni ustanovi ter vaše delovno mesto; 
➢ ali se boste udeležili strokovnega usposabljanja samo en dan ali oba (navedite kateri);  
➢ ali potrebujete potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju – tega prejmete le, 

če se boste udeležili celotnega usposabljanja (osem ur).  
 
3. Kotizacije ni.  
 
Program posveta prilagamo, s kratkimi opisi pa bo objavljen na spletni strani Kulturnega 
bazarja od 18. marca naprej. 
 
Z veseljem vas pričakujemo na strokovnem usposabljanju in druženju ter vas lepo 
pozdravljamo! 
 
 
Programski odbor posveta: 
Nataša Bucik in Marija Brus, MK; Nada Požar Matijašič, MIZŠ; Nina Ostan, ZRSŠ; Staša Tome 
in Lili Šturm, SMS; Ana Petrovčič, CD 
 

 

Priloga: Program strokovnega usposabljanja o pripravi e-gradiv  
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