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- v PIAOŠ programu (za razredne učitelje/učitelje angleščine v drugem triletju OŠ) na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani je predavala otroško književnost v angleščini in vodila seminar iz poezije v 

angleščini 

- na Filozofski fakulteti (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko) poučuje lektorske vaje, kulturne 

študije v »avstralskem« modulu in vodi seminar iz otroške književnosti. 

- Raziskovalno se ukvarja s književnostjo in književno didaktiko, (med)kulturnimi študijami in 

poukom angleščine kot drugega/tujega jezika. Pri delu pogosto uporablja tudi prevodna besedila. 

 

Delavnice (lahko tudi predavanja) učiteljem, mentorjem bralne značke, knjižničarjem: 

- Literarna didaktika (otroška, mladinska literatura - pristopi k pouku književnosti v osnovni in srednji 

šoli) 

- Priprava bralnih ur v knjižnicah  

- Ilustracija in druga nebesedna sredstva  

- Medkulturna branja 

 

Trajanje: 2 šolski uri ali po dogovoru. 
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