
   

  

Mednarodna federacija Willems® 

Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems® 

MEDNARODNI POLETNI 

SEMINAR WILLEMS® 
   

 

   

  

Seminar je namenjen glasbenim 

pedagogom, ki se zanimajo za 

naraven in celosten pristop h 

glasbeni vzgoji za predšolske in 

šolske otroke. Program bo raznolik in 

vsebinsko razčlenjen ter prilagojen 

udeležencem – tako tistim, ki se 

bodo prvič srečali z Willemsovo 

glasbeno pedagogiko, kot tistim, ki 

so vpisani v usposabljanje za učitelje 

Willems ali pa že imajo Pedagoško 

diplomo Willems. 

Glavne pedagoške teme 

Naravno telesno gibanje in improvizacija – Harmonska dimenzija: od impregnacije do 

realizacije na klavirju – Prvine zborovodstva v otroškem zboru v službi glasbene vzgoje – 

Elementi vokalne tehnike in osrednji pomen glasu pri pedagoškem delu – Praktični prikaz 

pedagoške progresivnosti z otroki (učne ure v živo) 

Podroben program seminarja bo znan naknadno. 

Prijava 

Izpolnjeno prijavnico pošljite skupaj s potrdilom o nakazilu predplačila 100 € na naslov 

Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems, Ob dolenjski železnici 182, 1000 

Ljubljana, ali skenirano po elektronski pošti na: willems@drustvo-willems.si. 

Rok prijave: 15. junij 2020 – popust za člane ob prijavi do 15. maja. 

 

23. – 26. julij 2020 

 

Zavod Sv. Stanislava, Ljubljana 
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Kotizacija: 

- 260 € za člane Slovenskega društva za glasbeno pedagogiko Willems in Mednarodne 

federacije Willems (cena za člane velja samo ob prijavi do 15. maja), brezposelne in 

študente (ob prijavi priložite tudi potrdilo o vpisu) 

- 360 € za zunanje udeležence 

- 200 € za udeležence usposabljanja 

- 234 € za učitelje Willemsovih šol z urejenim članstvom v Mednarodni federaciji 

Predplačilo v znesku 100 € nakažete ob prijavi na račun Mednarodne federacije Willems. 

Preostanek kotizacije boste poravnali na osnovi računa, ki vam ga bomo izdali, lahko pa 

tudi gotovinsko ob sprejemu na prvi dan seminarja. V primeru odpovedi prijave 100 € 

predplačila zardžimo. 

Podatki za nakazilo: 

Fédération Internationale Willems® 

46 rue Bugeaud - 69006 Lyon - France 

IBAN: FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810 

BIC: PSSTFRPPLYON 

 

 Namestitev: 

 Možnost bivanja in prehrane v Zavodu Sv. Stanislava, kjer bodo potekale dejavnosti: 

 Dvoposteljna 

soba s 

kopalnico 

Dvoposteljna soba s 

souporabo kopalnice (z 

drugo dvoposteljno sobo) 

Nočitev / dan 34 € 29 € 

Nočitev z zajtrkom / dan 39 € 34 € 

Polpenzion (s kosilom ali večerjo) / dan 47 € 42 € 

Polni penzion / dan 55 € 50 € 

 

 Cena posameznega obroka: 10 € (kosilo/večerja), 5 € (zajtrk) 


