
 

 

Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems® 

vabi na 

6. POLETNI SEMINAR 
WILLEMS 

17.-19. avgust 2021 

Glasbena šola Rakovnik, Rakovniška ulica 6, Ljubljana 

 

DELAVNICE  

Willemsova pedagogika  

Predavatelji: 

   Franca Bertoli Cividino, 

   Ugo Cividino, 

   Mateja Tomac-Calligaris, 

   Ivana Dizdarević-Djuričić 

 

Svobodna instrumentalna 

improvizacija 

Predavatelj: 

Tomaž Grom 

 

Zborovsko petje  

Zborovodkinja: 

Anka Jazbec 

PREDAVANJE 

Sodobna glasba 

Predavatelj: 
Steven Loy 

 

 

UČNE URE V ŽIVO 

1., 2. in 3. stopnja uvajanja  

 

OKROGLA MIZA 

O izkušnjah učenja na daljavo 

Moderator: 

Gašper Troha



6. POLETNI SEMINAR WILLEMS® 

Glasbena vzgoja po pedagoških načelih Edgarja Willemsa 

17.-19. avgust 2021 

Glasbena šola Rakovnik, Rakovniška ulica 6, Ljubljana 

 

Seminar je namenjen Willemsovim učiteljem (Certifikat Willems in Pedagoška 

diploma Willems) in kandidatom Usposabljanja za Willemsove učitelje, ki želijo 

poglobiti svoje znanje s področja Willemsove glasbene pedagogike in širše. 

Vabljeni tudi učitelji Willemsovih glasbenih šol. 

V Slovenskem društvu za glasbeno pedagogiko Willems® si prizadevamo 

poglobiti komunikacijo med učitelji, spodbuditi izmenjavo svežih idej in 

sodelovanje med glasbenimi pedagogi v slovenskem prostoru in tujini. Zelo 

bomo veseli, če se nam boste letos aktivno pridružili pri izvajanju jutranjega 

prebujanja ob glasbi. Prosimo vse tiste, ki si želijo sodelovati, naj svojo željo 

napišejo  ob prijavi na seminar. Pred seminarjem vam bomo sporočili, kako 

boste lahko sodelovali. 

     Kotizacija: 

• za udeležence usposabljanja za Willemsove učitelje 170 eur 

• za člane Slovenskega društva za glasbeno pedagogiko Willems® 130 eur 

• za sodelujoče predavatelje na seminarju (okrogla miza, prebujanje z 

glasbo) 90 eur 

Prijave zbiramo do 9. 7. 2021 na elektronski naslov willems@drustvo-

willems.si. Za več informacij nam pišite, ali pokličite na 040 427 547 

V prijavi napišite svoje ime in priimek, telefonsko številko, status (udeleženec 

usposabljanja, član društva…). Če se boste udeležili seminarja kot učitelj 

Willemsove šole, napišite ime šole in ime oz. naziv plačnika. Kotizacijo boste 

poravnali na osnovi računa, ki vam ga bomo izdali po opravljenem seminarju. 

Plačilo izvedete z bančnim nakazilom. 

 

VESELIMO SE PONOVNEGA SREČANJA! 

 

Organizacijski odbor: Ivana Dizdarević-Djuričić, Alenka Podboj, Nuša Piber in Gašper Troha 
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