Vabilo na delavnico

ISKANJE UČINKOVITIH IN VERODOSTOJNIH INFORMACIJ NA SPLETU
ACS, 21. marec 2018, med 9. in 16.15 uro
Svetovni splet je brez dvoma postal del našega vsakdana. Do njega dostopamo iz računalnikov,
prenosnikov, tablic, pametnih telefonov, televizij in še bi lahko naštevali. Iskanje informacij na
spletu je vsakodnevno opravilo, ki pa ga večinoma opravljamo le na osnovni ravni.
Učinkovito iskanje verodostojnih informacij pomeni mnogo več kot le zapis besedila v iskalno
vrstico iskalnika Google. Pri tem se največkrat sploh ne zavedamo, kako zelo nas omejujejo
pri najdenih zadetkih, nismo seznanjeni, na kakšen način lahko preverimo verodostojnost
informacij, ne vemo, katere informacije (slike, grafe, posnetke ipd.) so tiste, ki jih lahko tudi
sami uporabimo in na kakšen način, ipd.
Kako lahko torej postanemo bolj učinkoviti pri iskanju informacij? Ali lahko do informacij
pridemo tudi brez iskalnikov, npr. v družabnih omrežjih, e-gradivih, digitalnih knjižnicah? Kako
pri iskanju skrbimo za svojo varnost in varnost naših osebnih podatkov? Katere kriterije za
preverjanje verodostojnosti podatkov lahko uporabimo? Kako upoštevamo avtorske pravice in
kako navajamo vire?
Na ta in na še veliko drugih vprašanj bomo odgovorili s praktičnimi primeri na naši delavnici o
skrivnostih učinkovitega iskanja verodostojnih informacij. Med drugim se boste seznanili z
različnimi iskalniki, njihovimi prednostmi in pomanjkljivostmi, naprednejšimi načini iskanja z
njimi in iskanja v družabnih omrežjih, katalogih in e-gradivih, ipd.
Spoznali boste tudi omejitve iskalnikov, ki nam zapirajo pot do vseh zadetkov in metode, s
katerimi se lahko temu izognemo. Naučili se boste pravilno navajati vire in poiskati na spletu
različna gradiva (slike, videoposnetke, ipd.), ki jih boste lahko koristno uporabili pri svojem
delu.
Delavnico bomo izpeljali na prvi spomladanski dan, v sredo, 21. marca 2018. Potekala bo v
seminarski sobi Andragoškega centra Slovenije, Šmartinska 134a, med 9. in 16.15 uro.
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 Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
uvrščen med programe kariernega razvoja.
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 program Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na
spletu, ki traja 8 pedagoških ur, na tej podlagi ovrednoten z 0,5 točke.
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Udeleženci usposabljanja pridobijo potrdilo o usposabljanju, če izpolnijo naslednje pogoje:
 100-odstotna udeležba pri organiziranem usposabljanju,
 aktivno sodelovanje na delavnici,
 izpolnjen evalvacijski vprašalnik v 1KA.
Predavatelj:
Simon Dražič, profesor matematike in računalništva, ki poučuje matematiko in različne
izbirne predmete s področja računalništva. Je izvajalec in soavtor številnih seminarjev,
svetovanj in programov izobraževanj, sodeluje tudi z nekaterimi ljudskimi univerzami na
področju izobraževanja odraslih. Svoje izobraževalne izkušnje ves čas predstavlja tudi na
različnih konferencah in projektih, zadnja leta je bil aktivno vključen v različne projekte MIZŠ
na področju uvajanja sodobne tehnologije v izobraževalni proces.
Izvedbo programa delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato je
kotizacija za enodnevno 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, ki izpolnijo
evalvacijski vprašalnik.
Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do srede, 14. marca 2018 na naslov: Andragoški
center Slovenije, Neda Đorđević, Šmartinska 134a, Ljubljana, ali po elektronski pošti:
neda.dordevic@acs.si. 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!
mag. Zdenka Birman Forjanič
vodja programa

