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Vabilo na 13. strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije z naslovom 

 

DOTIK GLASBE IN BARV, 

 

ki bo potekal 12. in 13. aprila 2013  na  OŠ Črna na Koroškem, podružnica Javorje. 
 

Šole na podeželju so izjemnega pomena, saj otrokom, ki so odmaknjeni od večjih središč,  
nudijo v varnem in domačem okolju kakovostno in uporabno znanje, enakovredno znanju 
vrstnikov na večjih šolah. 
Hkrati so bile podeželske šole vedno prostor, kjer so se ljudje srečevali, izmenjavali izkušnje 
in se kulturno bogatili. Bile so center družabnega življenja na vasi.  
Tako je tudi danes. Šola je še vedno center dogajanja, ki ohranja življenje in poseljenost 
podeželja. 
 
Delo na podružničnih šolah je specifično in na različnih srečanjih učiteljev podružničnih šol 
je bilo ugotovljeno, da je povezanost le-teh v današnjem času zelo pomembna in potrebna. 
Zato smo leta 2000 ustanovili Društvo učiteljev podružničnih šol - DUPŠ.  
 
Društvo že nekaj let organizira različna izobraževanja, strokovne posvete o aktualnih temah, 
izmenjavo izkušenj in reševanje podobnih problemov ter strokovne ekskurzije v zamejstvo. 
Prav tako predstavlja širši javnosti delo in dejavnosti podružničnih šol. Vsako leto se 
strokovni posvet in srečanje odvijata na drugi podružnični šoli, torej v različnih krajih 
Slovenije.  
 
Delo učiteljev na podružnicah je specifično, mnogokrat zelo nepredvidljivo in ravno zaradi 
tega pestro, barvito, bogato z izkušnjami in predvsem življenjsko naravnano. Otroci, doma na 
podeželju, se v manjših šolah počutijo varne, okolje jim je znano in domače. V šolo prihajajo 
radi in jo vedno znova napolnijo z zvoki, ki izžarevajo veselje, skrb, radost, žalost, srečo in 
druga občutja, ki jih trosijo in delijo z nami, ki delamo na takih šolah.  
Malo učencev je v razredu in tako imamo učitelji podružničnih šol privilegij, da zelo dobro 
poznamo vsakega izmed njih. Dotaknejo se naših src in, upamo, tudi mi njihovih. V šolo nam 
vsak dan prinašajo paleto pisanih barv in neskončnih zvokov.  
Ob praznikih popestrijo program s petjem, plesom, recitacijami, igrajo različne igre in 
bogatijo sebe in krajane. 
 
Naslov DOTIK GLASBE IN BARV  tako najbolje opiše naše delo in medsebojni odnos na 
šolah na podeželju.  



 

 

V okviru dvodnevnega strokovnega srečanja načrtujemo oziroma že izvajamo naslednje 
aktivnosti: 

- strokovni posvet na temo DOTIK GLASBE IN BARV , 
- likovne in glasbene delavnice s strokovnjaki (akvareli – Leander Fužir; pasteli 

– Štefan Bobek; glina – Alijana Tertinek, prof.; sproščanje z zvokom, gibom in 
glasbo – Maja Ocepek, prof.; od ideje do izvedbe – Marjan Petan), 

- kulturno prireditev,  
- organizacijo likovnega in literarnega natečaja, 
- izdajo zbornika strokovnih prispevkov in biltena,  
- razstavo del likovnega in literarnega natečaja ter izbor najboljših, 
- gledališki festival,  
- nastop gledališke skupine učiteljev podružničnih šol Slovenije, 
- občni zbor DUPŠ in ostale aktivnosti, 
- ogled nekaterih zanimivosti Koroške (Podzemlje Pece …). 

 
Na strokovnem posvetu lahko sodelujete na različne načine: 

☺ s predstavitvijo prispevka, ki bo objavljen v zborniku, 
☺ z objavo prispevka v zborniku, 
☺ na gledališkem festivalu, 
☺ na likovnem ali literarnem natečaju DOTIK GLASBE IN BARV, 
☺ le kot slušatelj. 

 
Za aktivno sodelovanje na posvetu se zaradi lažje organizacije prijavite najkasneje do 15. 
januarja 2013, prijavnica za aktivno udeležbo je objavljena na spletni strani društva. Prijavi 
priložite tudi osnutek prispevka.  
 
Prispevke, ki jih bomo objavili v zborniku, je potrebno oddati do 15. februarja 2013. 
Tudi navodila za pisanje osnutka in prispevka so objavljena na spletni strani društva.   
 
Podrobnejše informacije o posvetu dobite pri Aleksandri Grabner Jonke (agjonke@gmail.com 
/ 031 405 246) ali Bojani Hudrap (bojana.hudrap@gmail.com / 031 616 914)  
 
Z velikim veseljem pričakujemo zanimive prispevke in Vas prav lepo pozdravljamo. 
  
Prijavnica za udeležbo na posvetu bo na spletni strani društva objavljena kasneje. Svetujemo 
vam, da ste primerno oblečeni (vreme, delavnice, podzemlje), potrebovali pa boste tudi 
ležalno podlogo (delavnica sproščanja). Za udeležence srečanja bo organizirano prenočevanje 
v bližini. 
 

Javorje, 7. 12. 2012 
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