
 
 

 

»8. dnevi slovenskih svetovalnih središč za    

izobraževanje odraslih« 

17. 9. - 22. 9. 2012 

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih in Andragoški center Slovenije letos že osmo leto zapored 

organiziramo Dneve slovenskih svetovalnih središč. Dejavnost denarno omogočata Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo on šport, zato so aktivnosti za udeležence 

brezplačne. Na dnevih slovenskih svetovalnih središč, ki bodo letos potekali med 17. in 22. septembrom, bomo 

tudi v Svetovalnem središču Koroška  s partnerskimi organizacijami  pripravili več  dogodkov o možnostih 

formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v novem šolskem letu.  Z dogodki v teh dneh želimo 

promovirati učenje in izobraževanje ter  motivirati odrasle za vključevanje tako v formalne kot v neformalne 

izobraževalne programe.  

V tem času bodo potekali naslednji dogodki: 

ZAP. 

ŠT. 
Dogodek: Datum 

izpeljave 

Čas 

izpeljave 

Kraj izpeljave Opombe 

1. Kontaktna oddaj Ponedeljek, 

17.9.2012 

13.30 Radio Alfa Predstavitev Dnevov SSS in SSK ter najava 

dogodkov 

2. Kontaktna oddaja Ponedeljek, 

17.9.2012 

10.30 Koroški radio Predstavitev Dnevov SSS in SSK, pogovor  

na temo učenje učenja in najava 

dogodkov 

3. TELEFONSKI SVETOVALNI 

MARATON 

88 46 407 - 

Sreda, 

19.9.2012 

8.00 – 

17.00 

MOCIS, 

Partiozanska 16, 

Slovenj Gradec 

Svetovanje, informiranje in motiviranje 

odraslih za vključitev v formalne in 

neformalne programe izobraževanja 

4. Kakšen UČNI TIP sem in 

kakšne so moje UČNE 

STRATEGIJE ) 

Sreda, 

19.9.2012 

8.00 – 

17.00 

MOCIS, 

Partiozanska 16, 

Slovenj Gradec 

Brezplačno testiranje in svetovanje o učnih 

tipih in učnih strategijah 

5. Brezplačna delavnica 

»Kako starši pomagamo 

otroku, da se bo uspešno 

učil«  

Sreda, 

17.9.2012 

17.00 do 

19.00 

MOCIS, 

Partiozanska 16, 

Slovenj Gradec 

Na delavnici bodo predstavljeni načini, 

metode in tehnike uspešnega učenja in 

možnosti, ki jih lahko starši izrabijo,  da 

motivirajo otroka in mu pomagajo pri tem, 

da se nauči učiti učinkovito in s prihrankom 

časa.  

Obvezne predhodne prijave po tel. Št. 

02/88 46 407 ali e-pošti: 

mocis.bernarda@siol.net 
6. Brezplačna delavnica »Kaj 

moram vedeti preden 

registriram podjetje?« 

 

Sreda, 19. 9. 

2012 

10.00 Podjetniški 

center, Ronkova 

ulica 4, Slovenj 

Gradec (3. 

Nadstropje PTC 

Katica) 

Na brezplačni podjetniški delavnici bodo 

udeleženci izvedeli: ali je moja poslovna 

ideja tudi priložnost, vse o vrstah podjetij, 

kdo lahko registrira podjetje, kakšen je 

postopek registracije podjetja, kakšni so 

fiksni stroški poslovanja za študente, 

upokojence, zaposlene in tiste, ki se bodo 

samozaposlili v svojem podjetju. Izvedeli 

boste kakšne pogoje je potrebno 

izpolnjevati za posamezno dejavnost in 

kakšne oblike pomoči lahko koristijo 

podjetniki.  

Obvezne predhodne prijave po tel.št: 02/ 

88 42 927 ali e-pošti: 

veronika@podjetniskicenter-sg.si.  
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7.  Svetovalni kotiček : Kateri 

poklic bi bil primeren zame 

(brezplačno poklicno 

testiranje in pomoč pri 

odločanju za primeren 

poklic)  

Četrtek, 

20. 9. 2012 

8.00  – 

16.00 

MOCIS, 

Partizanska 16, 

Slovenj Gradec 

Brezplačno testiranje s pomočjo programa 

KAM in KAKO 

8.  Brezplačna delavnica 

»Spomin, pomnjenje, 

koncentracija  in  učenje« 

Četrtek, 

20.9.2012 

17.00 do 

19.00 

MOCIS, 

Partizanska 16, 

Slovenj Gradec 

Dober spomin in posledično osvajanje 

vedno novih znanj je posebnega pomena 

za slehernega posameznika. V okviru naše 

brezplačne  delavnice se boste seznanili z 

učinkovitimi metodami in tehnikami za 

izboljšanje spomina,pomnjenja in 

koncentracije,  ki vam bodo pomagale pri 

spopadanju z učnimi izzivi in v vsakdanjem 

življenju.  

Obvezne predhodne prijave po tel. Št. 

02/88 46 407 ali e-pošti: 

mocis.bernarda@siol.net 

7. STOJNICA ZNANJA  

v  nakupovalnem središču 

Merkator Slovenj Gradec 

Četrtek, 

20.9.2012 

 

 

 

10.00 do 

12.00 in 

od 17.00 

do 19.00 

Merkator center 

Slovenj Gradec 

Predstavitev dejavnosti  Svetovalnega 

središča KOROŠKA 

8. Dan odprtih vrat v IC Smeri 

in Univerzi za III. Življenjsko 

obdobje Ravne  

Četrtek, 

20.9.2012 

9.00 do 

14.00 

IC Smeri,  Koroška 

c. 14, Ravne 

Predstavitev programov IC Smeri in Univerze 

za III. Življenjsko obdobje  

9. Poti za pridobitev izobrazbe 

in poklica – pogovor o 

možnostih pridobitve 

izobrazbe in poklica na 

Koroškem (kontaktna 

oddaja ) 

Petek, 

21.9.2012 

10.00 do 

11.00 

Koroški radio Kontaktna oddaja  o  predstavitvi možnosti 

pridobivanja izobrazbe in poklica na 

Koroškem 

10. Dan odprtih vrat v IC Smeri 

in Univerzi za III. Življenjsko 

obdobje Ravne  

Petek, 

21.9.2012 

9.00 do 

14.00 

IC Smeri,  Koroška 

c. 14, Ravne 

Predstavitev programov IC Smeri in Univerze 

za III. Življenjsko obdobje  

11. Brezplačna rokodelska 

učna delavnica tkanja 

NIT ČEZ NIT… ali kako 

nastane tkanina 

 

Sobota, 22. 

9. 2012 

Od 10.00 

dalje 
Mestno jedro  
Slovenj Gradca 

V okviru učne delavnice ročnega tkanja na 

tkalskem glavniku boste spoznali osnove 

postopka tkanja (osnova, votek, ničnica, 

zev), predstavitev platno vezave ter si sami 

stkali trak na tkalskem glavniku - izdelava 

zapestnice ali knjižnega kazala. Delavnico 

bo izvedla Nataša Fištrek iz Muzeja na 

prostem Rogatec. Obvezne predhodne 

prijave po tel.št: 02/ 88 42 927 ali e-pošti: 

veronika@podjetniskicenter-sg.si.  

 

Izvedbo aktivnosti  omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada v okviru dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja Koroška. 

Letošnji fotoutrinki sledijo na naslednjih straneh: 
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Na delavnici »Kako pomagam otroku, da se bo uspešno učil« 

 

                                         Na delavnici »Spomin, pomnjenje koncentracija in učenje« 

 

 



 
 

 

»Dan odprtih vrat« pri strokovnemu partnerju IC Smeri Ravne 

 

»Stojnica znanja« v mestnem jedru Slovenj Gradca 

     

 


