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Ljubljana, 6. februar 2017
Spoštovani,
vabimo vas na usposabljanje z naslovom Osebni izobraževalni načrt (OIN) za boljše
vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo II, ki ga bomo
izpeljali 15. in 16. marca 2017, med 9.00 in 16.15, na Andragoškem centru Slovenije.
Osebni izobraževalni načrt, ki ga v zadnjih letih vpeljujemo v andragoško delo, je orodje, ki
učečemu se omogoči, da učenje poosebi. Skozi proces mu je omogočeno, da prepoznava in
prepozna svoje interese in resnične izobraževalne potrebe, ki jih v sodelovanju z
izobraževalci odraslih in drugimi sodelavci uresniči v novem znanju, zmožnostih in izkušnjah.
Glavni namen delavnice je, da z učitelji in z drugimi (potencialnimi) izobraževalci , ki se pri
svojem delu srečujejo s priseljenci skozi skupno razmišljanje in pogovore razvijemo vizijo
poosebljanja izobraževanja pri njihovem delu s priseljenci. Takšno učenje je usmerjeno v
iskanje kreposti in priložnosti za uresničevanje osebe, postavljeno v kontekst sodelovanja z
okoljem, lahko pa postane tudi pomemben povezovalni element v družbi, ki jo danes pod
podobo globalnosti vendarle tvorijo raznolike kulturne in osebne identitete. Pot spoznavanja
in povezovanja različnosti se lahko prične s pripravo osebnega izobraževalnega načrta.
Na delavnici se boste seznanili z:
-

načeli, procesom in konkretnimi primeri oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta,
s položajem in normativno urejenostjo vprašanja priseljevanja v Slovenijo,
z mrežo organizacij, ki podpira priseljence pri njihovi integraciji in z osebnimi
zgodbami ljudi, ki so se preselili v Slovenijo.

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 ponedeljka, 6. marca 2017.
Po uspešni prijavi v KATIS v Katalogu programov med izvajalci izberite ANDRAGOŠKI
CENTER RS – prikazali se vam bodo vsi razpisani programi. Izberete tistega, na katerega se
želite prijaviti. Na desni strani se vam bo prikazala Prijavnica.

Operacijo delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in
potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

2 od 2

V primeru kakršnih koli težav s prijavo, vas prosimo, da o tem obvestite Nedo Đorđević
(01/5842 544, neda.dordevic@acs.si) ali mag. Karmen Rajar (01/5842 586,
karmen.rajar@acs.si) - skupaj jih bomo poskušali odpraviti v najkrajšem možnem času.
Izvedbo programa financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski
socialni sklad, zato je udeležba na usposabljanju za vas brezplačna.
PRIDOBITEV POTRDILA
Program sodi med programe izobraževanj v mrežah izobraževanja odraslih in je
ovrednoten z 1 točko. Za pridobitev potrdila o uspešno zaključenem programu boste,
poleg osnovnih pogojev, ki so navedeni v Pravilih za pridobitev potrdila, morali
izpolniti evalvacijski vprašalnik (evalvacija), ki se nahaja v spletni aplikaciji KATIS
(https://lim3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx). Če evalvacije ne boste izpolnili, vam lahko
izdamo samo potrdilo o udeležbi.
PRIZNAVANJE ŽE PRIDOBLJENEGA ZNANJA
V skladu s Pravilnikom o priznavanju že pridobljenega znanja udeležencem v programih
usposabljanja in spopolnjevanja ACS lahko pred pričetkom usposabljanja oz. spopolnjevanja
po razpisanem programu uveljavljate pravico do priznanja že pridobljenega znanja za
program Osebni izobraževalni načrt (OIN) za boljše vključevanje priseljencev v
izobraževanje, usposabljanje in družbo II.
Izpolnjeno vlogo za priznavanje že pridobljenega znanja, ki jo prilagamo k vabilu, in vsa
dokazila, ki naj se nanašajo izključno na teme/vsebine programa, v katerega se
vključujete, oddajte najkasneje do petka, 17. februarja 2017 po pošti na naslov:
Neda Đorđević
Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Podrobnejše informacije o postopku priznavanja znanja najdete na spletnem naslovu
http://izobrazevanje.acs.si/priznavanje/ in v svetovalnem priročniku za udeležence
programov usposabljanja in spopolnjevanja ACS, ki uveljavljajo priznavanje že pridobljenega
znanja (http://izobrazevanje.acs.si/priznavanje/informacije_in_svetovanje/).
Za dodatna pojasnila in pomoč pri izpolnjevanju vloge za priznavanje znanja se lahko
obrnete na svetovalko, Nedo Đorđević (01/5842 544, neda.dordevic@acs.si).
Z veseljem Vas pričakujemo in Vas lepo pozdravljamo!
Natalija Žalec, MA Ed (UK) in Neda Đorđević
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