Vabilo na delavnico

UPORABA SODOBNIH SPLETNIH OMREŽIJ
NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
ACS, 13. junij 2017
Razvoj interneta, spletnih aplikacij in družabnih omrežij ima močan vpliv na sodoben način
dela in komuniciranja. Posebno družabna omrežja, poleg osebne rabe, ponujajo tudi širok
nabor možnosti za poslovno uporabo, informiranje in komuniciranje z uporabniki.
Različne priložnosti uporabe so možne tudi v izobraževalnem procesu, ker veliko ljudi že
uporablja družabna omrežja, ne prepoznavajo pa uporabnosti za pridobivanje informacij,
komunikacijo in možnosti uporabe v učne namene.
Vabimo vas, da se udeležite delavnice Uporaba sodobnih spletnih omrežij na
področju izobraževanja odraslih, na kateri se boste seznanili z osnovnimi značilnostmi
družabnih omrežij, varnostjo in etiko pri njihovi uporabi ter možnostmi njihove uporabe za
namen promocije, izobraževanja odraslih in zbiranja informacij.
Pomembni poudarki iz vsebine programa:
 seznanili se boste z značilnostmi najpogostejših družabnih omrežij (Facebook,
Twitter, Youtube, LinkedIn….),
 spoznali boste različne varnostne nastavitve in smernice za uporabo družabnih
omrežij,

seznanili se boste z možnostmi uporabe družabnih omrežij za namene promocije,
 pridobili boste izkušnjo uporabe družabnih omrežij v izobraževalnem procesu in za
komunikacijo z udeleženci,
 znali boste izbrati ustrezno družabno omrežje v skladu z zastavljenimi cilji in nameni,
 seznanili se boste s terminologijo pri uporabi družabnih omrežij.
Delavnica traja 8 pedagoških ur in bo potekala 13. junija 2017, med 9.00 in 16.15 v
prostorih Andragoškega centra Slovenije.
Namenjena je vsem, ki delate na področju vzgoje in izobraževanja, še posebej pa:
 pedagoškim in andragoškim delavcem,
 učiteljem različnih strok, ki delajo v osnovnošolskem, srednješolskem in višješolskem
izobraževanju odraslih,
 vodjem in organizatorjem izobraževanja odraslih,
 strokovnim aktivom,
 andragoškim, učiteljskim in predavateljskim zborom,
 ravnateljem, direktorjem in menedžerjem.
Pristop in metode dela:
V sklopu delavnice bo potekalo individualno, timsko in sodelovalno delo. Udeleženci bodo z
uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije aktivno in praktično reševali in pripravljali
naloge ter vaje, s čimer bo med njimi spodbujena večsmerna komunikacija.

___________________________________________________________________________________

Prosimo vas, da na srečanje prinesete osebni računalnik.
Ker bomo pri usposabljanju potrebovali tudi dostop do interneta, vas še prosimo, da pri vaših
sistemskih administratorjih preverite, če imate na računalniku, ki ga boste prinesli s seboj na
usposabljanje, naslednje:
-

vključena brezžična oz. žična omrežna kartica,
vključeno dinamično dodeljevanje IP naslova (DHCP) na brezžični oz. žični omrežni
kartici,
nameščena zadnja verzija Adobe Flash Player za IE oz. Mozilla Firefox.

Na svojih računalnikih imejte nameščene tudi naslednje programe:
-

iTunes (http://www.apple.com/itunes/download/)
Audacity (http://audacity.sourceforge.net/download/beta_windows)
eXeCute (http://www.execute.fnm.uni-mb.si/files/execute-install-1.0_Alpha_R2.exe)

V kolikor nimate možnosti, da bi s seboj prinesli svoj osebni računalnik, vas prosimo,
da nam to pravočasno sporočite, da vam bomo lahko do delavnice zagotovili našega.
Kontaktna oseba je Neda Đorđević, elektronska pošta: neda.dordevic@acs.si.
Predavatelja:
Simon Dražič, profesor matematike in računalništva, ki poučuje matematiko,
različne izbirne predmete s področja računalništva. Je izvajalec in soavtor
seminarjev, svetovanj in programov izobraževanj, sodeluje tudi z nekaterimi
univerzami na področju izobraževanja odraslih. Svoje izobraževalne izkušnje
predstavlja tudi na različnih konferencah in projektih.

fiziko in
številnih
ljudskimi
ves čas

Maja Vičič Krabonja, profesorica zgodovine in geografije, soavtorica različnih učbenikov in
mnogih seminarjev in svetovanj. Pri delu s študenti razvija in preskuša metodologije uvajanja
in uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih e-storitev in e-vsebin v izobraževalnem
procesu. S prispevki in delavnicami na temo uvajanja IKT v pouk in razvijanja inovativnih
pristopov poučevanja redno sodeluje na številnih konferencah.
Oba predavatelja sta bila v zadnjih petih letih aktivno vključena v projektih MIZŠ na področju
uvajanja sodobne tehnologije v izobraževalni proces.
Delavnica Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih
sodi med programe izobraževanj v mrežah izobraževanja odraslih in je ovrednotena z
0,5 točke. Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih program predvideva, boste prejeli potrdilo
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o profesionalnem usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Izvedbo programa delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato je
kotizacija za eno-dnevno delavnico samo 25€ (DDV vključen). Kotizacijo nakažite na
račun: 01100-6030632623, ki je odprt pri Upravi za javna plačila, ko boste dobili pisno
potrditev o izvedbi delavnice. Sklic na SM: 32-240. Kotizacija vključuje: honorar
predavateljev, učno gradivo, kavo med odmori in potrdila za udeležence.

___________________________________________________________________________________

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do srede, 7. junija 2017 na naslov:
Andragoški center Slovenije, Neda Đorđević, Šmartinska 134a, Ljubljana, po elektronski
pošti: neda.dordevic@acs.si ali po faksu: 01 5842 550.
Na podlagi vaših prijav bomo oblikovali skupino, v kateri bo lahko največ 20 udeležencev, iz
vsake organizacije bomo vključili največ po dva udeleženca.
Če želite izvedeti še kaj, se nam lahko oglasite po telefonu: mag. Zdenka Birman Forjanič,
tel.: 01/5842-571 ali po elektronski pošti zdenka.birman.forjanic@acs.si
Vabljeni!
mag. Zdenka Birman Forjanič
Središče za kakovost in izobraževanje
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