U S P O S A B L J A N J E W I L L E M S®
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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