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Četrtek, 29. avgust 2019 od 17.30 do 18.30 

prostori Glasbenega centra Edgar Willems, Ob dolenjski železnici 182, Ljubljana 

Vzroki za glasovne motnje pri učiteljih in njihovo preprečevanje 

prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med. 

Predavala nam bo prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., otorinolaringologinja, ki se že od 

leta 1997 intenzivno ukvarja s foniatrično-logopedsko dejavnostjo na Centru za motnje glasu, 

govora in požiranja. Njeno predavanje bo namenjeno prav učiteljem v glasbenih šolah, kjer 

preobremenjenost in napačna uporaba glasu nemalokrat privedeta do poškodb govornega 

aparata. Učitelji se bomo naučili pravilne uporabe in skrbi za svoj glas, naj bo to v povezavi z 

govorom ali v povezavi s petjem.  

Petek, 30. avgust 2019 od 9.00 do 10.30 

dvorana GŠ Rakovnik, Rakovniška ulica 6, Ljubljana 

Vedenjska dinamika v razredu 

dr. Branka D. Jurišić 

Dr. Branka D. Jurišić je vodja in soustanoviteljica Izobraževalnega centra Pika. Po poklicu je 

specialna pedagoginja in izobražuje predvsem strokovnjake iz vrtcev in šol na področju šolanja 

otrok s posebnimi potrebami. Kot govori že naslov, bo njeno predavanje namenjeno temi, ki je za 

nas, učitelje, vedno aktualna - splošni disciplini v razredu, tehnikam pozitivnega spodbujanja 

lepega vedenja in dobrega sodelovanja ter delu z vedenjsko problematičnimi otroki. Spregovorila 

pa bo tudi o tem, kako čimbolj uspešno motivirati otroka za kontinuirano vadenje. 

 

Sobota, 31. avgust 2019 od 9.00 do 10.30 

dvorana GŠ Rakovnik, Rakovniška ulica 6, Ljubljana 

Delavnica izraznega gibanja 

prof. Jana Kovač Valdés 

Jana Kovač Valdés, plesna in glasbena pedagoginja, pantomimičarka, vodja oddelka za sodobni 

ples na KGBL, ki od leta 1996 sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto Ljubljana kot mentorica za 

plesno vzgojo. Glasba in gib sta povezana že od nekdaj in to povsem spontano, zato je tudi 

glasbena vzgoja lahko uspešna in polna, če je čim tesneje povezana z gibalno vzgojo. Jana Kovač 

Valdés nas bo navdahnila z novimi idejami, sredstvi in načini spodbujanja izraznega giba ob glasbi. 

 

Prijava na eno predavanje: 25 eur 

Prijava na dve predavanji: 45 eur 

Prijava na tri predavanja: 60 eur 

 

Prijava na: willems@drustvo-willems.si do 27. 8. 2019 

Vabljeni! 
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