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OSNOVNE INFORMACIJE O USPOSABLJANJU ZA UČITELJE PO
PEDAGOŠKIH NAČELIH EDGARJA WILLEMSA
Usposabljanje za Willemsove učitelje glasbe izvajamo po programu za pridobitev
Pedagoške diplome Willems.
O bistvenih vsebinah glasbene vzgoje po pedagoških načelih Edgarja Willemsa si lahko
preberete tukaj:
www.willems.si
www.fi-willems.org

PEDAGOŠKA DIPLOMA
je namenjena glasbenim pedagogom in glasbenikom, pridobitev omogoča poučevanje v
Willemsovih glasbenih šolah ali uporabo Willemsovih pedagoških načel na drugih
področjih specifično glasbenega izobraževanja. Usposabljanje traja tri leta. Spodaj je
notranji pravilnik, ki ureja pridobitev te diplome s formalnega vidika.
Pogoji prijave:
Sprejemnega izpita ni.
Preverjanja in nasveti za usmeritev pridejo na vrsto ob koncu prvega leta.
Glasbena in pedagoška vsebina:
Glasbena vsebina:
▪

funkcije človeškega telesa v vseh glasbenih vsebinah (impregnacija, improvizacija,
spomin) in sicer v telesu, glasu, senzibilnosti in mentalnem doživljanju;

▪

celotni slušni razvoj (značilnosti zvoka, gibanje zvoka, intervali, sozvočje treh, štirih
tonov in medtonski prostor);

▪

občutek za ritem in metriko (vsi ritmi v enakih in mešanih taktovskih načinih),
poliritmija in polimetrija, telesno gibanje, ritmična improvizacija in harmonizacija
ritmov;

▪

vokalna kultura, petje, pridobitev repertoarja pesmi, smisel za melodiko, prosta,
modalna in tonalna improvizacija, okraski, absolutni posluh v 24-tih tonalitetah,
transpozicija, kromatika in modulacija, pisna melodična invencija, zborovodstvo;

▪

praktična vokalna in instrumentalna harmonija (klavir ali kitara), dvo-, tro- ali
štiriglasna harmonizacija lestvice, pesmi in melodije, harmonske kadence,
harmonska improvizacija in pisna invencija;

▪

solfeggio in ritmični narek - melodično in harmonsko progresiven;

▪

poslušanje glasbe in branje orkestrskih partitur glede na razvoj glasbenega jezika.

Splošna in glasbena pedagogika:
Učne ure iz psihopedagogike, razne metode XX. stoletja, Willemsov praktični pouk
(neposredno in preko videa), pedagoška progresivnost glasbenega uvajanja (tri stopnje)
do aktivnega solfeggia in instrumentalnih začetkov, obvladanje štirinajstih pedagoških
tematik.
SPREMLJANJE, NADZOR, PREVERJANJA…
To vprašanje je in vedno bo občutljivo. Kako bi bilo primerno spremljati, nadzirati in
preverjati odrasle slušatelje, ki se nam prostovoljno pridružijo in se želijo učiti večkrat iz
zelo različnih razlogov, iz želje po odpiranju, bogatenju,... in ne zaradi preizkusov, ki naj bi
jih opravili?
Tovrstno izobraževanje ne more biti šolsko. Stopnja osvajanja znanja mora biti v skladu z
motivacijo, receptivnostjo in pripravljenostjo vsakega posameznika.
Različne vrste preverjanja (ustno ali pisno, skupinsko ali individualno, pisni izdelki, ki jih
pripravijo sami doma,...) predlagamo sproti, med samim izobraževanjem, tako da si lahko
slušatelji sami izberejo ustrezen način.
Certifikati za posamezne letnike in končna diploma sta fakultativna.
OBSEG PREDAVANJ
Vsak letnik obsega redno celoletno usposabljanje, ki poteka ob sobotah oz. ob vikendih, in
poletni intenzivni seminar oz. mednarodni kongres, če je tisto leto organiziran kongres.
Obvezna prisotnost ob sobotah oz. vikendih je 75%, poletni seminar oz. kongres je
obvezen.
Datumi usposabljanja za vpisane v 1. letnik v šolskem letu 2015/16 so naslednji:
Sobote
3. in 24. oktober, 7. in 21. november, 5. december, 9. in 23. januar, 6. in 20. februar, 5. in
19. marec, 9. in 23. april, 7. in 28. maj.
Sobotni urnik: od 10.00 – 13.00 in od 14.15 – 15.45 za vse sobote, razen za 7. november
in 5. marec, ko bo usposabljanje potekalo po urniku od 10.00 – 13.00 in od 14.15 – 17.15.

Nedelje
25. oktober in 21. februar po urniku:
10.00 – 12.30 in 14.00 – 16.30
Število ur (sobote, nedelje): 80,5
Pisni izpiti bodo 11. in 12. junija.
Obvezen je tudi poletni seminar v obsegu 20 ur, ki bo v Ljubljani od 8. do 10. julija. Ustni
izpiti se opravljajo 11. julija.
Predavatelji: Franca Bertoli Cividino, Ugo Cividino, Christophe Lazereges, Beatrice
Chapuis, Mateja Tomac Calligaris, Ivana Dizdarević Đuričić, Klavdija Zorjan Škorjanec.
Letna kotizacija za 1. letnik: 1.350 eur vključno s poletnim seminarjem, za študente:
950 eur. Kotizacija je plačljiva v več obrokih med šolskim letom.
Za nadaljnje izobraževanje je treba predvideti naslednjo kotizacijo (zneski so okvirni):
2. letnik (2016/2017):
- predavanja med šolskim letom, kotizacija: 1.250 eur, za študente 850 eur
- udeležba na poletnem mednarodnem kongresu predvidoma v Lyonu (Francija),
kotizacija: 350 eur (popust za študente ni predviden)
Stroški poti, bivanja in literature niso vključeni v kotizacijo.
3. letnik (2017/2018):
- predavanja med šolskim letom, kotizacija: 1.350 eur, za študente 950 eur
- udeležba na Mednarodnem seminarju za zaključne izpite (priprave na izpite, izpit,
seminar), kotizacija 400 eur (popust za študente ni predviden)
Stroški poti, bivanja in literature niso vključeni v kotizacijo.

Prijava
Na usposabljanje se prijavite preko elektronske pošte matejatomac@me.com do konca
septembra 2015. Poslali vam bomo obrazec za prijavo.
Za vsako dodatno vprašanje smo na razpolago.

Usposabljanje za Pedagoško diplomo Willems - NOTRANJI PRAVILNIK
Besedilo v nadaljevanju ureja administrativni in institucionalni vidik usposabljanja Willems®, ki ga je Upravni svet Mednarodne federacije
Willems® sprejel v Irigny-ju v Franciji dne 25. maja 2014.
Usposabljanje Willems® traja 3 leta in obsega v celoti 315 ur, v katere niso zajeti izpiti.
Število ur
- 1. letnik: D1: 80 ur usposabljanja med šolskim letom, 5 ur izpitov, nacionalni seminar ali mednarodni kongres v minimalnem obsegu 20
ur
- 2. letnik: D2: 85 ur usposabljanja med šolskim letom, 8 ur izpitov, nacionalni seminar ali mednarodni kongres v minimalnem obsegu 20
ur
- 3. letnik: D3: 90 ur usposabljanja med šolskim letom, 12 ur izpitov, mednarodni seminar za pripravo na zaključne izpite, nacionalni
seminar ali mednarodni kongres v minimalnem obsegu 20 ur
Mednarodni kongresi in poletni seminarji
Mednarodni kongresi potekajo vsaka tri leta.
V letih, v katerih kongres ni organiziran, vsak center za usposabljanje organizira nacionalni poletni seminar.
Zasedanje za zaključne ustne izpite za Diplomo, ki zajema tako pripravo na izpite kot dejanske izpite in ki glede na število kandidatov
traja od 3-4 dni, poteka pred poletnim seminarjem ali pred kongresom, če je tistega leta organiziran kongres. To zasedanje se imenuje
Mednarodni seminar za pripravo na zaključne izpite in zajema pregled in izvedbo izpitnih nalog za kandidate, ki so pozitivno opravili
pisne izpite.
Mednarodni seminar za pripravo na zaključne izpite je lahko organiziran izven centra za usposabljanje, ki ga obiskuje kandidat.
Pedagoška diploma za glasbeno vzgojo Willems® je podaljena kandidatom, ki uspešno opravijo obveznosti, in sicer ob koncu
mednarodnega kongresa ali mednarodnega poletnega seminarja. Udeležba kandidata na kongresu ali seminarju je obvezna.
Potrditev
Pedagoška diploma za glasbeno vzgojo Willems® je podeljena kandidatom, ki opravijo naslednje obveznosti:
−
3 leta usposabljanja, opravljeni letni izpiti za vsak posamezen letnik in pozitiven zaključni izpit. Letni izpiti za 1. in 2. letnik (D1
in D2), ki so obvezni, predstavljajo preverjanje za prehod v naslednji letnik in obsegajo predvsem vsebine, ki v nadalnjih
letnikih ne bodo obravnavane. Rezultati teh izpitov služijo predvsem temu, da se po potrebi program naslednjega letnika
prilagodi individualnim potrebam.
−
Zaključni izpit obsega štiri področja: pisni del, ustni del, praktično učno uro z učenci kandidata (video posnetek) in pogovor s
komisijo. Pristop k ustnemu izpitu je mogoč po pozitivno opravljenem pisnem izpitu. Tolerira se do 3 nezadostne ocene v
sklopu vseh posameznih izpitnih nalog, ki so predvidene za Diplomo, pod pogojem, da je povprečje višje od 14/20.
−
3 seminarji : mednarodni kongres ali poletni seminar.
−
prisotnost na urah usposabljanja med šolskim letom v minimalnem obsegu 75%
(+ prisotnost na mednarodnem kongresu ali poletnem seminarju).
V času svojega usposabljanja kandidat torej obišče en kongres in dva poletna seminarja. Če je na katerem od teh dogodkov odsoten,
mora obiskati naslednji seminar ali naslednji kongres, ob zaključku le-tega pa mu je podeljena diploma.
Cena usposabljanja
Cena letnega usposabljanja vključuje udeležbo na kongresu ali na poletnem seminarju.
Stroški poti in nastanitve niso zajeti v kotizacijo. Udeleženci jih plačajo posebej.
Kotizacija: okvirno
Načeloma bo potrebno za usposabljanje od 15. septembra 2014 dalje za tri leta usposabljanja predvideti naslednje kotizacije:
1. letnik: ….. €* + 200€ vključno s seminarjem
2. letnik: … €* + 350€ vključno s kongresom
3. letnik: … €* + 400€ vključno z Mednarodnim seminarjem za pripravo na zaključne izpite in s poletnim seminarjem ali kongresom.
*Vsak center za usposabljanje sam določi osnovno ceno glede na stroške izvedbe.
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