VABILO K SODELOVANJU PRI PILOTNI IZVEDBI
USPOSABLJANJA ZA VODENJE PROCESOV OBLIKOVANJA IN
IMPLEMENTACIJE STRATEGIJ IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Na Andragoškem centru Slovenije smo kot partnerji vključeni v mednarodni projekt DIMA
(A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies - Orodje
za razvijanje, implementacijo in spremljanje strategij izobraževanja odraslih).
Poleg Slovenije so v projekt vključene še: Ciper (koordinator), Irska, Slovaška in EAEA, kot
krovna evropska ustanova, ki zastopa več včlanjenih držav (več informacij o projektu je na
voljo v priloženem letaku in na spletni strani http://dima-project.eu/).
Glavni cilj projekta je oblikovanje učnega orodja, ki bi, utemeljeno na strokovnih podlagah
in primerih dobrih praks, pomagalo pri usposabljanju odločevalcev na različnih ravneh
odločanja, za vodenje postopkov oblikovanja primernih nacionalnih strategij za nadaljnji
razvoj izobraževanja odraslih v posameznih državah.
V okviru projekta bo v mesecu maju in juniju 2017 v vseh sodelujočih državah potekala pilotna
izvedba usposabljanja, v obliki kombiniranega izobraževanja, v predvidenem obsegu
12 pedagoških ur. Del usposabljanja bo potekal v obliki delavnic (v živo), del pa v obliki
e-izobraževanja (v spletni učilnici v učnem okolju Moodle):




1. delavnica bo izpeljana v ponedeljek, 29. maja 2017 (urnik je v prilogi),
sledi usposabljanje v obliki e-izobraževanja v obsegu približno 4 ur in
2. delavnica, ki bo potekala 14. junija 2017.

K pilotni izvedbi usposabljanja, kot neke vrste testiranju pripravljenega orodja, smo v vseh
sodelujočih državah povabili strokovnjake, ki so že do sedaj sodelovali pri tovrstnem delu
oziroma se ukvarjajo s strateškimi vidiki izobraževanja odraslih (nosilcem nacionalne
politike izobraževanja odraslih, izvajalskim organizacijam, strokovnjakom ipd.).
Vsebina izobraževalnega programa je strukturirana v devet modulov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kaj je politika v izobraževanju odraslih.
Analiza potreb.
Deležniki in usklajevanje.
Oblikovanje politike kot proces.
Razvijanje strategije.
Izvajanje (implementacija) strategije.
Spremljanje in evalvacija.
Prenavljanje politike.
Učenje iz izkušenj oblikovanja politike.
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V okviru usposabljanja bodo udeleženci v vseh sodelujočih državah med drugim testirali
uporabnost orodja DIMA (Toolkit) in prosto dostopnega učnega vira v spletni učilnici Moodle.
V vsaki državi je za usposabljanje na voljo 20 mest.
Ob koncu usposabljanja boste udeleženci prejeli uradno potrdilo o uspešno opravljenem
usposabljanju.
Rok za prijavo je 22. maj 2017 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Prijavite se na naslov
e-pošte neda.dordevic@acs.si ali peter.beltram@acs.si.
Prosimo vas, da na 1. delavnico prinesete prenosni računalnik. V kolikor nimate te možnosti,
vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov: neda.dordevic@acs.si.
Za vsa dodatna vprašanja in informacije se lahko obrnete na vodjo projekta mag. Petra
Beltrama (01/5842 566, peter.beltram@acs.si).

Z veseljem Vas pričakujemo in Vas lepo pozdravljamo !
Ljubljana, 15.5.2017

Neda Đorđević in mag. Peter Beltram

