EU+PIK@: SHAJATI SKUPAJ – UČENJE ZA TRAJNOSTNO EU
Seminar na temo učenja in poučevanja za trajnostno življenje.
Ciljna skupina: Učitelji OŠ in SŠ, kandidati za učitelje in raziskovalci
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Uvodni nagovor
dr. Srečko Natek, dekan MFDPŠ Celje
Poti do znanja in izobrazbe: samoiniciativnost in podjetnost – kompetenca
EU, dr. Nada Trunk Širca, MFDPŠ Celje in vodja projekta EU+PIK@
Kompetenca samoiniciativnosti in podjetnosti v naših srednjih šolah in
visokem šolstvu, vloga učiteljev in šol
dr. Valerij Dermol, Leon Lešnik, MFDPŠ Celje
Odmor s prigrizkom
Otvoritev razstave (plakati, video clipi) študentov predmeta EU LAJF na temo
življenje in priložnosti mladih v EU z nagovorom mag. Irene Zagajšek na temo
komuniciranja za evropske volitve 2014
Spodbudna učna okolja za razvoj bralne pismenosti v EU, Sloveniji in regiji
(Predavanje in delavnica)
dr. Fani Nolimal in mag. Sonja Zajc

Op. Udeleženci so povabljeni, da se priključijo predavanju mag. Irene Zagajšek, v okviru evropskega
projekta EU LAJF.

Predavatelji/sodelujoči:
Valerij Dermol je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Področji njegovega
raziskovanja sta osredotočeni na marketing in komunikacijo.
Leon Lešnik je študent študijskega programa Management znanja, ki je sodeloval v raziskavi na temo
podjetništva, ki jo je MFDPŠ Celje delala v sodelovanju s podjetjem Data d.o.o. Ljubljana.
Fani Nolimal je doktorirala na Oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Njena raziskovalna področja zaobjemajo avtonomijo in strokovno odgovornost šol (fleksibilni
predmetnik) ter splošno in specialno didaktiko poučevanja (učna diferenciacija, timsko poučevanje in
učenje, bralna pismenost, sodobne didaktične strategije).
Nada Trunk Širca je doktorirala na univerzi The Manchester Metropolitan University v Veliki Britaniji.
Področja njenega zanimanja vključujejo visoko šolstvo, kakovost in vseživljenjsko učenje.
Irena Zagajšek je novinarka (internetni časopis euportal.si) in strokovnjakinja na področju
komuniciranja z javnostmi.
Sonja Zajc magistrirala iz področja upravljanja človeških virov na Fakulteti za organizacijske vede v
Kranju. Področje njenega delovanja so prenos znanja in usposabljanje ter izobraževanje osnovnih in
srednješolskih učiteljev.

