Vabilo na delavnico

DRUŽBENI KONFLIKT KOT PRILOŽNOST
MEDKULTURNEGA RAZUMEVANJA IN DIALOGA
ACS, 1. junij 2017
Program »Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga« smo
pripravili z namenom, da bi izobraževalcem odraslih v učnih procesih, kjer prihaja do stikov
med različnimi kulturami, pomagali pri vzpostavljanju bolj kompetentnega dialoga in
odprtosti za sožitje med kulturami, kar je pogoj za premagovanje mnogih konfliktov, ki
nastajajo zaradi medkulturnih razlik.
Udeleženci boste dobili vpogled v teoretične okvire, ki so pomembni za razumevanje
družbenih konfliktov, poudarek bo na samorefleksiji lastnega delovanja v neposredni
izobraževalni praksi. Skozi proces izvajanja programa boste spoznavali različne pristope in
načine uspešnega reševanja konfliktnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik. S
pomočjo pridobljenih znanj boste zmožni v vlogi izobraževalcev odraslih bolj konstruktivno
delovati v situacijah, kjer se konflikti pojavljajo, znali jih boste v naprej predvidevati in jih
preprečevati. Nova znanja vam bodo omogočila učinkovitejše izvajanje učnega procesa, pa
tudi lažje vzpostavljanje in vzdrževanje ustreznega in za učenje motivirajočega odnosa z
odraslimi, ki se izobražujejo.
Na delavnici se boste:
 seznanili s splošnim znanjem o medkulturnih konfliktih,
 pridobili nova spoznanja in jih povezali v širši kontekst lastnega znanja in izkušenj,
 naučili postati bolj pozorni na komunikacijo, ki poteka v učni situaciji in dinamiko med
člani, ki nastaja zaradi medkulturnih razlik,
 ozavestilii, da ste odgovorni za kvaliteto izvajanja programov izobraževanja v
kontekstu realizacije, posredno pa tudi za končni uspeh uporabnikov,
 usposobili na področju obvladovanja medkulturnih kompetenc, ki pripomorejo k
medkulturnemu dialogu in gradijo multikulturalizem.
Tekom spopolnjevanja boste spoznavali značilnosti in posebnosti učnih situacij, ki nastajajo
zaradi medkulturnih razlik, razmišljali o motivih, potrebah in ovirah, s katerimi se soočajo
odrasli v različnih učnih situacijah. Konkretno boste preizkusili metode dela, ki so primerne za
delo z odraslimi v situacijah pogojenih zaradi medkulturnih razlik, spodbujeni pa boste tudi k
medsebojni izmenjavi izkušenj, mnenj in primerov dobre prakse ter samorefleksiji lastnega
dela.
Delavnica traja 8 pedagoških ur in bo potekala 1. junija 2017, med 9. in 16. 15 uro v
prostorih Andragoškega centra Slovenije.
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Namenjena je vsem, ki delate na področju vzgoje in izobraževanja, še posebej pa:







pedagoškim in andragoškim delavcem,
učiteljem različnih strok, ki delate v osnovnošolskem, srednješolskem in
višješolskem izobraževanju odraslih,
vodjem in organizatorjem izobraževanja odraslih,
strokovnim aktivom,
andragoškim, učiteljskim in predavateljskim zborom,
ravnateljem, direktorjem in menedžerjem.

Delavnico bo vodila Sandra Bohinec Gorjak, univ. dipl. komunikologinja, zunanja
sodelavka Andragoškega centra, predavateljica s področja poslovnega komuniciranja,
svetovalka specialistka za odnose z javnostmi in tržno komuniciranje, izšolana NLP trenerka z
mednarodno licenco (licenca Certified Trainer Associate družbe The Society of NLP), s
pridobljenimi mednarodnimi certifikati na področju nevrolingvističnega programiranja, in sicer
NLP mojster praktik, NLP coach ter NLP trener. V okviru magistrskega študija raziskuje
teorijo družbene komunikacije in lingvistiko govora.
Program Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga sodi med
programe izobraževanj v mrežah izobraževanja odraslih in je ovrednoten 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 20€ (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, ki se nahaja v prilogi, pošljite najkasneje do petka, 26. maja 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 največ 20 udeležencev.
Delavnico lahko izpeljemo tudi za zaključeno skupino udeležencev.
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!
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