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Kje
Upravna hiša [2]
Kaj
Ogledi za OŠ - 1. triada [3]
Trajanje
7 ur
Cena
Cena seminarja je 50€ na osebo.
Prijave na enega ali ve? seminarjev so obvezne, zbiramo jih do srede pred izvedbo.
Kontakt
Sonja Kogej Rus [4]
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955
sonja.kogej-rus@etno-muzej.si [5]
Špela Regulj [6]
(01) 300 87 37
spela.regulj@etno-muzej.si [7]
Povezane vsebine

Povezane vsebine
Seminarji za vzgojitelje in u?itelje v šolskem letu 2018/19 v SEM
Slovenski etnografski muzej (SEM) v sodelovanju z Zavodom Etnika in mag. Mojco Leben
vabi vzgojitelje v vrtcih in u?itelje v osnovnih šolah na letošnje seminarje z naslovom Plesno,

glasbeno in pevsko izro?ilo pri vsakodnevnem delu z otroki.
V SEM že ve? kot desetletje potekajo seminarji plesnega izro?ila in v tem ?asu se nam je pri
izobraževanjih pridružilo ve? kot 500 vzgojiteljev in u?iteljev iz vse Slovenije.
Seminarji potekajo petkrat v šolskem letu in vsak je seminar predstavlja sklop s poudarkom na
dolo?eni temi. Zasnovani so tako, da se lahko udeležite posameznega seminarja ali celotnega
sklopa.
Udeleženci na seminarjih teoreti?no in prakti?no pridobijo izhodiš?a za uporabo plesnega,
glasbenega in pevskega izro?ila pri vsakodnevnem delu z otroki.
Plesno, glasbeno in pevsko izro?ilo pri vsakodnevnem delu z otroki
Program za šolsko leto 2018 / 2019:
8. oktober 2018 ob 9.00 – 16.00
Štirje letni ?asi: Ljudski ples, pesem, glasba ter šege in navade skozi koledarsko leto in
slovenske pokrajine (sklop : jesen – zima )
12. november 2018 ob 9.00 – 16.00
Ljudski ples in pesem: tradicija in ustvarjalnost za sodobni ?as
14. januar 2019 ob 9.00 – 16.00
Ustvarjajmo z ljudskim plesom! (celostna sre?anja z dediš?ino – 1. del )
11. februar 2019 ob 9.00 – 16.00
Štirje letni ?asi : ljudski ples, pesem, glasba ter šege in navade skozi koledarsko leto in
slovenske pokrajine (sklop : pomlad-poletje)
11. marec 2019 ob 9.00 – 16.00
Ustvarjajmo z ljudskim plesom ! (celostna sre?anja z dediš?ino - 2.del)
Cena seminarja je 50,00 EUR. Prijave na enega ali ve? seminarjev so obvezne, zbiramo
jih do srede pred izvedbo.
Prijave in informacije:
Sonja Kogej Rus, Slovenski etnografski muzej
T. 01 3008 750, 031 728 955
E. sonja.kogej-rus@etno-muzej.si [5]
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