PROGRAM RADA
SEMINARA ZA PROFESORE GLAZBENE UMJETNOSTI
Temeljem Plana i programa stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje
izvješćujemo Vas o programu rada seminara za profesore glazbene umjetnosti
Seminar će se održati
27. i 28. ožujka 2008. u Opatiji, Hotel Četiri Opatijska cvijeta, V. C. Emina 6
četvrtak, 27. ožujka 2008.
10.00 – 11.30 Pripreme za državnu maturu u šk.god. 2008/09. i provođenje nacionalnih
ispita u šk. god. 2007/08. – predavač: Sanja Horvatić viša stručna
savjetnica u Odjelu za organizaciju i provođenje ispita NCVVO
11.30. – 12.00 stanka za kavu
12.00 – 13.30 I. RADIONICA: Planiranje i kreiranje nastave glazbene umjetnosti sukladno
očekivanim razinama znanja i obrazovnim ishodima
13.30. – 16.00 stanka za ručak
16.00 – 17.30 II. RADIONICA: Izrada ispitnih zadataka i sastavljanje testa
17.30. – 17.45 stanka za kavu
17.45 – 19.30 Rad sa zborom – Branko Starc, prof.
petak, 28. ožujka 2008.
9.00 – 10.30 III. RADIONICA: Provedba testa / Analiza izrađenih zadataka
10.45. – 12.15 rad sa zborom / nastavak
12.15 – 13.45 IV. RADIONICA: Vrednovanje rezultata testa i diskusija
13.45 – 15.30 stanka za ručak
15.00 – 16.30 Značaj formativnog vrednovanja i samovrednovanja – Ružica Ambruš-Kiš, prof.
Radionice će voditi članice radne skupine za izradu ispitnih zadataka iz predmeta Glazbena
umjetnost: Vesna Krgović, prof., Gimnazija Bjelovar, Bjelovar
mr. sc. Alma Zubović, prof. mentor, X. gimnazija «Ivan Supek», Zagreb
mr. art Marina Novak, docent, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Sudionici seminara bit će na radionicama podijeljeni u dvije skupine:
Prvoj će pripadati profesori koji nemaju prethodno iskustvo s radionica za izradu zadataka
sa Županijskih stručnih vijeća.
Drugoj skupini pripadat profesori koji su bili nazočni na sastanku svog Županijskog stručnog
vijeća u okviru kojeg su prošli radionicu za izradu zadataka.
Mole se kolege da na prijavnici za stručni skup navedu kojoj skupini pripadaju.
Molim sudionike da se prijave za stručni skup elektroničkom poštom na mail ruzica.ambruskis@azoo.hr ili na fax. 01/3652-831. do 7. ožujka 2008. i osobno rezerviraju smještaj u
hotelu na tel. 051 278 007 ili mail. info@milenijhoteli.hr
Očekujući Vaš dolazak, zahvaljujem na suradnji!

viša savjetnica
Ružica Ambruš-Kiš, prof.

