
STROKOVNA EKSKURZIJA V BOSNO IN HERCEGOVINO od 16. do 18. aprila 2015 

STROKOVNI  PEDAGOŠKO – KULTURNOZGODOVINSKI  PROGRAM :

Četrtek,  16. 4. 2015
Brčko:  mejni prehod, obisk Pedagoške institucije  Brčko - Center za izobraževanje odraslih
Gračanica: obisk privatne šole – Center za obrazovanje odraslih
Tešanj:  ogled  mesta
Tešanj: ogled  Mješovite srednje škole - Center za izobraževanje odraslih, večerja s partnerji iz Tešnja
Jelah : prenočitev

Petek,  17. 4. 2015
Sarajevo:  panoramski ogled mesta, sprehod po Baščaršiji, predavanje in razgovor o verstvih
Visoko:  ogled piramid in enourni ogled podzemnega hodnika proti piramidi Sonca
Jelah: prenočitev

Sobota,  18. 4. 2015
Banja Luka: panoramski ogled mesta in etnološke tržnice, kosilo ob reki Vrbas
Bosanska Gradiška – mejni prehod

Število udeležencev: 21 



Organizacijsko vodenje: Darko  Lihteneker
Strokovno kulturno zgodovinsko vodenje: Nevenka Rozman
Protokolarne obveznosti: Zlatko Zepan
Fotografije: Milena Glavan
Šofer: Zvonko 

Poročilo pripravili: Nevenka Rozman, Milena Glavan,  Jelica Pegan Štemberger, Olga Paulič. Maj 2015
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1. BRČKO:  PEDAGOŠKA INSTITUCIJA  BRČKO - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Sprejeli so nas: minister za izobraževanje Zeniško-Dobojskega kantona, direktor,vodja izobraževanja odraslih. V ustanovi se ukvarjajo z:
− organizacijo in izvedbo strokovno-pedagoškega nadzora v šolah, planirajo strokovno izpopolnjevanje in ocenjevanje pedagoškega kadra;
− predlaga standarde in normative prostorov, opreme in učnih sredstev;
− predlaga učbenike, ki se bodo uporabljali v učnem procesu;
− sledi rezultate dela učiteljev, strokovnih sodelavcev in sodelavcev v poučevanju;
− daje osnutek programa za strokovni razvoj učiteljev in strokovnih sodelavcev;
− vzpostavlja standarde dosežkov učencev za vsako stopnjo izobrazbe in posameznih poklicev;
− usklajuje sodelovanje med šolo in družino, svet staršev;
− razvija informativna poročila, informacije in analize za ministrstvo za šolstvo;
− predlaga strokovne revije in strokovno literaturo za učitelje;
− pomaga pri uvajanju pripravnikov v vzgojno-izobraževalni proces;
− predlaganje in usklajevanje ukrepov in dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah za delo z otroki s posebnimi potrebami;
− predlaga strategijo razvoja izobraževanja v okrožju Brčko;
− ustvarja bazo podatkov, da bi ocenili izobraževalni proces;
− razvija izobraževalne programe za odrasle…

STROKOVNI OBISKI PEDAGOŠKIH INŠTITUCIJ



2. GRAČANICA: PRIVATNA USTANOVA „CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH“

Soglasje k ustanovitvi in začetku dela je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Tuzlanskega kantona sprejelo 10. 3. 2009. 
Center za udeležence organizira konsultativno-inštrukcijski pouk v učilnicah in kabinetih, ki so opremljeni z učili, grafoskopi, TV in video 
aparati, računalniki itd. Praktično delo je deloma izvedeno v kabinetih, ali pa se izvaja na gradbiščih, proizvodnih delavnicah in tovarnah, s 
katerimi je Center podpisal sporazume o sodelovanju. Center razvija motivacijo za vsakega člana skupnosti do pridobitve in širitve znanja, pri
tem pa spoštuje in podpira individualnost vsakega študenta.

STROKOVNI OBISKI PEDAGOŠKIH INŠTITUCIJ



3. TEŠANJJ: MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

Ogled in predstavitev šole ter razgovori .
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3. TEŠANJJ: MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 



STROKOVNA EKSKURZIJA V BOSNO IN HERCEGOVINO OD 16. DO 18. APRILA 2015 

Program strokovne ekskurzije
Četrtek,  16. 4. 2015
5.30   odhod iz Ljubljane

11.00  Obisk Pedagoške institucije  Brčko - Center za izobraževanje odraslih
13.00  odhod v smeri  Doboj - Tešanj
15.00  kosilo
16.30 ogled  mesta Tešanj
18.00 ogled  Mješovite srednje škole, Tešanj - Center za izobraževanje odraslih - predstavitev  izobraževanja (direktor, minister za 
izobraževanje Zeniško-Dobojskega kantona)
20.00 večerja s partnerji iz Tešnja 
Nočitev
Petek,  17. 4. 2015

7.30 zajtrk
11.00 panoramski ogled Sarajeva , sprehod po Baščaršiji  s sarajevskimi čevapi in kislim mlekom
14.00 ogled piramid - Visoko
18.30 predavanje in razgovori o verstvih
20.00 večerja
Nočitev
Sobota,  18. 4. 2015

8.00 zajtrk, vožnja proti Banja Luki, ogled Banja Luke
14.00 kosilo ob Vrbasu
15.00 povratek v Slovenijo

Tu je program, ki je bil najavljen.



Več utrinkov si lahko ogledate v galeriji

https://plus.google.com/photos/110659065765878702359/albums/6142795029617248465

