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Seminarji za glasbene šole ponujajo izobraževanja za učitelje inštrumen-
ta, učitelje flavte, učence glasbenih šol, učence flavte in starše učencev 

glasbenih šol. Predavateljica, asist. dr. Ana Kavčič Pucihar, akad. glasb. flav-
tistka – spec. in prof. flavte, na podlagi dolgoletnih pedagoških izkušenj in 
znanstvenega raziskovanja osvetljuje različne tematike in problematike, ki 
se pojavljajo pri pouku v glasbenih šolah. Delo z učenci in njihovimi starši 
prinaša mnoge izzive, zato predavateljica učiteljem, učencem in tudi staršem 
predstavlja paleto preverjenih rešitev, ki pomagajo pri izgrajevanju novih ge-
neracij bodočih ljubiteljskih in poklicnih glasbenikov.

Seminarji lahko potekajo na več načinov in obsegajo različne tematike, ki jih pre-
davateljica oblikuje glede na želje posamezne glasbene šole. Dolžina seminarja 
je prav tako oblikovana glede na želje posamezne glasbene šole (3,5 – 7 aktiv- 
nih ur).

Tema: Ali se odličen učitelj inštrumenta rodi ali izgradi? 

Kako izpeljati učno uro individualnega inštrumentalnega pouka v zado-
voljstvo učenca in učitelja? Se to izključuje in ali je sploh izvedljivo? Ali 

je postavljanje visokih standardov učencem in učiteljem nujno povezano s 
strogostjo in odrekanjem? Kaj odlikuje odličnega učitelja inštrumenta? 

Skozi povezovanje teoretičnih vsebin in praktičnih izkušenj predavateljica 
predstavlja odgovore na številna vprašanja, ki se vsakodnevno zastavljajo 
učiteljem. Učitelji se bodo seznanili s teoretskimi osnovami pomembnih de-
javnikov komunikacije, motivacije, samoregulacije, metakognicije ter njiho-
vo aplikacijo v sodoben pouk.

Učitelji bodo pridobili sveže ideje in navdih za delo z otroki in mladino.

Tema: Predstavitev metode “Igramo se flavto” za poučevanje 
začetnikov 

Predavateljica predstavi svojo metodo “Igramo se flavto”, za katero je značil-
no poučevanje začetnikov skozi glasbeno-didaktične igre, ki sistematično 

razvijajo učenčeve veščine na področju preponskega dihanja, pravilne drže, 
ritma, melodičnega zavedanja, telesne koordinacije, tona, artikulacije, notne-
ga opismenjevanja in sproščanja. Predavateljica lahko seminar izvede z učenci 
posamezne glasbene šole, ali le z učitelji. V vsakem primeru učitelji praktično 
preizkusijo glasbeno-didaktične igre, zato naj imajo svoje flavte s seboj.

Tema: Je utrjevanje osnov igranja flavte lahko ustvarjalno?

Učitelji bodo spoznali in preizkusili različne vaje za utrjevanje produkcije 
tona, tehnike in pravilne uporabe telesa. Vajam je skupna velika učin-

kovitost, domiselna imena in opisi pa so zagotovilo, da jih bodo učenci radi 
izvajali. Učitelji praktično preizkusijo vse vaje, zato naj imajo flavte s seboj.

Tema: Učinkovite strategije poučevanja pri individualnem 
pouku flavte

Učitelji flavte bodo spoznali učinkovite specifične strategije vadenja, memori-
ranja in priprav na nastop za učence flavte. Predavateljica predstavi različno 

sodobno literaturo za flavto, s katero učitelji lahko obogatijo pestrost obravna-
vane snovi pri pouku. Še posebno se bodo poglobili v pravila ustrezne drže pri 
igranju flavte, saj je le-ta zaradi svoje naravne asimetrije velik izziv.
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Tema: “Kako sem lahko vsak dan boljši glasbenik?”

Predavanje je namenjeno učencem glasbenih šol in/ali dijakom srednje 
stopnje glasbenega izobraževanja, ki si želijo napredovati pri svojem 

igranju. Predavateljica, dr. Ana Kavčič Pucihar, učencem in dijakom predstavi 
teoretske temelje procesov pridobivanja veščin, samoregulacije in metako-
gnicije ter jih predstavi v različnih kontekstih delovanja v glasbenem izobra-
ževanju. Kako učinkovito vaditi, si zapomniti skladbo, kako se pripraviti na 
nastop in kako obvladovati tremo, so teme, s katerimi se mladi glasbeniki 
vsakodnevno srečujejo.

Na seminarju bodo dobili iztočnice, ki jim bodo pomagale pri obvladovanju 
izzivov stopanja na pot poklicnega ali zavzetega ljubiteljskega glasbenika.

Seminarji za učence flavte so namenjeni učencem od 1. do 8. razreda in 
potekajo v masterclass obliki. Še posebno so uporabni pri pripravah na 

nastope, tekmovanja in izpite. Predavateljica lahko izpelje tudi demonstra-
cijske ure skupinskega poučevanja za začetnike na flavti, torej za učence 1. 
in 2. razreda.

Tema: “Moj otrok v glasbeni šoli”

Vpisati otroka v glasbeno šolo je velikokrat velik korak v neznano, še pose-
bej, če starši niso glasbeniki. Kako lahko starši podpirajo svojega otroka, ga 

pravilno usmerjajo, mu puščajo svobodo, a od njega vseeno zahtevajo kakovo-
stno domače delo?

Je sodobna elektronika nujno zlo, ki otroke odteguje od pametnih početij ali 
jo je morda mogoče koristno uporabiti? Je sploh vredno otroka spodbujati 
k vztrajanju igranja inštrumenta? Na ta in podobna vprašanja predavateljica 
na podlagi več kot dvajsetletnih pedagoških in lastnih starševskih izkušenj 
ter znanstvenega raziskovanja staršem predstavlja odgovore, primere dobrih 
praks in ravnanj, ki vodijo k napredku in zadovoljstvu novih generacij mladih 
glasbenikov.

3,5-urni seminar: 300 EUR + potni stroški

4—7-urni seminar: 450 EUR + potni stroški

Glasbeni um,  
Ana Kavčič Pucihar s. p.,  
Forme 32, 4209 Žabnica

mobi: 031 381 678;  
e-mail: glasbenium@gmail.com;  
web: www.glasbenium.si

DŠ: 56767447;  
MŠ: 8264023000;  
TRR: 03128-1001329049.
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