Projekt ESS-8: Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018
Aktivnosti: Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih

Ljubljana, 08. november 2017
Povabilo na usposabljanje
ANDRAGOŠKO SVETOVALNO DELO V PODPORO IZOBRAŽEVANJU IN UČENJU ODRASLIH
za strokovne delavce v izobraževanju odraslih

Vabimo vas na 16-urno usposabljanje z naslovom Andragoško svetovalno delo v podporo
izobraževanju in učenju odraslih, ki bo potekalo v ponedeljek, 4. decembra 2017 ter v sredo, 6.
decembra 2017, od 9.00 do 16.15 ure, na Andragoškem centru Slovenije, Šmartinska 134a,
Ljubljana.
Usposabljanje je namenjeno vsem izobraževalcem odraslih, ki se pri svojem delu znajdete tudi v
vlogi svetovalca za izobraževanje, vodjem in organizatorjem izobraževanja, učiteljem, mentorjem
idr. Na usposabljanje ste vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete z nalogami, povezanimi s
svetovanjem odraslim glede njihovega izobraževanja in učenja, pa naj bo to pred vključitvijo v
izobraževanje, med potekom samega izobraževanja ali učenja in tudi po njegovem zaključku.
Izvajalka usposabljanja prvega dne bo dr. Sabina Jelenc Krašovec, doktorica pedagoške znanosti,
izredna profesorica na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani, med
drugim tudi nosilka predmeta Andragoško svetovalno delo. Izvajalka usposabljanja drugega dne
pa bo Zdenka Nanut Planinšek, dolgoletna svetovalka v izobraževanju odraslih in izvajalka
delavnic za izobraževalce odraslih na temo komunikacije, svetovanja in svetovalnih pripomočkov.
Teme usposabljanja bodo:
1. dan:
-

Vloga andragoškega svetovalnega dela – kdo je lahko andragoški svetovalec?;
izobraževanje odraslih v družbi in v odnosu do andragoškega svetovalnega dela;
spreminjanje vloge izobraževanja odraslih;
andragoško svetovalno delo kot vezni člen v izobraževanju odraslih; cilji in funkcije
andragoškega svetovalnega dela;
kdo so odrasli, ki potrebujejo svetovalno pomoč v izobraževanju in kako jim lahko
pomagamo? Andragoško svetovalno delo kot pomoč odraslim pri učenju in izobraževanju;
vloga, znanje in veščine svetovalca;
štirje pristopi k andragoškemu svetovanju;
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-

diagnosticiranje in vloga ugotavljanja stanja v procesu izobraževanja;
razvoj in prihodnost andragoškega svetovalnega dela.

2. dan:

-

-

Seznanitev in uporaba konkretnih svetovalnih pripomočkov: za načrtovanje ciljev
izobraževanja, za pripravo osebnega izobraževalnega načrta, za spremljanje poteka
izobraževanja in učenja, za pripravo na učenje in organizacijo učenja oz. za krepitev
kompetence učenje učenja;
komunikacija svetovalca ob uporabi svetovalnih pripomočkov.

Na usposabljanju boste dobili tudi pisno učno gradivo.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Na usposabljanje, ki ga bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih
delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016
do 2018«, se prijavite v spletni aplikaciji KATIS (https://lim3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx)
najkasneje do torka, 28. novembra 2017. Po uspešni prijavi v Katalogu programov med izvajalci
izberite Andragoški center RS – prikazali se vam bodo vsi razpisani programi. Izberete tistega, na
katerega se želite prijaviti. S klikom na program se vam bo prikazala Prijavnica.
V primeru kakršnih koli težav s prijavo, vas prosimo, da o tem obvestite Nedo Đorđević (01/5842
544, neda.dordevic@acs.si) - skupaj jih bomo poskušali odpraviti v najkrajšem možnem času.
Izvedbo programa financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni
sklad, zato je udeležba v programu za vas brezplačna.

PRIDOBITEV POTRDILA
V skladu s 5. in 20. členom Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št.
33/2017) je program Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih
uvrščen med programe kariernega razvoja.
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Udeleženci, ki izpolnijo vse obveznosti programa, so v skladu z lestvico točkovanja programov
kariernega razvoja upravičeni do točk, ki se upoštevajo v sistemu napredovanja strokovnih
delavcev v nazive. Zato je Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odrasli,
ki traja 16 pedagoških ur, na tej podlagi ovrednoten z 1 točko.
Udeleženci usposabljanja pridobijo potrdilo o usposabljanju, če izpolnijo naslednje pogoje:
 80-odstotna udeležba pri organiziranem usposabljanju,
 aktivno sodelovanje med potekom usposabljanja pri pripravi gradiv in opravil,
 izpolnjen evalvacijski vprašalnik (evalvacija) v spletni aplikaciji KATIS.

Za pridobitev potrdila o uspešno zaključenem programu boste, poleg osnovnih pogojev, ki so
navedeni za pridobitev potrdila, morali izpolniti evalvacijski vprašalnik, ki se nahaja v spletni
aplikaciji KATIS (https://lim3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx).
Če udeleženec evalvacijskega vprašalnika v sistemu KATIS ne odda, mu Andragoški center Slovenije
lahko izda samo potrdilo o udeležbi.

Za morebitna vprašanja in informacije se lahko obrnete na Nedo Đorđević, na elektronski naslov
neda.dordevic@acs.si ali po telefonu 01 5842 544.

Urnik poteka delavnice vam bomo poslali en teden pred delavnico.
Lepo vabljeni!

mag. Tanja Vilič Klenovšek
vodja Središča za svetovanje in vrednotenje
znanja odraslih na ACS
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