
 
 

 

»9. dnevi slovenskih svetovalnih središč za    

izobraževanje odraslih« 

18. 9. - 20. 9. 2013 

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

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

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

brezplačne. Nacionalnemu dogajanju se z veseljem pridružujemo tudi v Svetovalnem središču Koroška. Ob dnevih 

slovenskih svetovalnih središč, ki bodo letos potekali med 18. in 20. septembrom, bomo  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 v vseh življenjskih obdobjih ter pomagati pri vprašanjih in dilemah, s 

katerimi se posamezniki srečujejo na svoji izobraževalni poti.  

V tem času bodo potekali naslednji dogodki:  

ZAP. 

ŠT. 
Dogodek: Datum 

izpeljave 

Čas 

izpeljave 

Kraj izpeljave Opombe 

1. TELEFONSKI SVETOVALNI 

MARATON 

88 46 407 - 

Sreda, 18. 9. 

2013 

8.00 – 

17.00 

MOCIS, 

Partiozanska 16, 

Slovenj Gradec 

Svetovanje, informiranje in motiviranje 

odraslih za vključitev v formalne in 

neformalne programe izobraževanja 

2. Kakšen UČNI TIP sem in 

kakšne so moje UČNE 

STRATEGIJE ) 

Sreda, 18. 9. 

2013 

8.00 – 

17.00 

MOCIS, 

Partiozanska 16, 

Slovenj Gradec 

Brezplačno testiranje in svetovanje o učnih 

tipih in učnih strategijah 

3. Brezplačna delavnica 

»Kako starši pomagamo 

otroku, da se bo uspešno 

učil«  

Sreda, 18. 9. 

2013 

17.00 do 

19.00 

MOCIS, 

Partizanska 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: 

bernarda.morirudolf@mocis.si 

 
4.  Brezplačna delavnica 

»Spomin, pomnjenje, 

koncentracija  in  učenje« 

Četrtek, 19. 

9. 2013 

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 

5.  Kontaktna oddaja 

»Ob različnih težavah vam 

lahko zaupno 

svetujejo izkušene 

prostovoljke« – pogovor o 

vključevanju prostovoljk v 

delo Svetovalnega 

središča Koroška 

Četrtek, 19. 

9. 2013 

10.00 do 

10.30 

Koroški radio Kontaktna oddaja z vodjo svetovalnega 

središča in prostovoljkami o umestitvi 

prostovoljskega dela v delo svetovalnega 

središča Koroška. 
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6. STOJNICE  ZNANJA  

v osrednjem mestnem 

jedru Slovenj Gradca (Trg 

svobode) 

Petek, 20. 9. 

2013 

 

 

 

10.00 do 

13.00  

Trg svobode 

Slovenj Gradec 

Predstavitev dejavnosti  Svetovalnega 

središča KOROŠKA in možnosti formalnega 

in neformalnega izobraževanja na 

Koroškem. 

7. Kontaktna oddaja 

»Poti do znanja« – pogovor 

o možnostih formalnega in 

neformalnega pridobivanja 

znanja.  

Petek, 20. 9. 

2012 

10.00 do 

10.30 

Koroški radio Kontaktna oddaja  o  predstavitvi možnosti 

formalnega in neformalnega pridobivanja 

znanja na Koroškem. 

8.  Kontaktna oddaja 

»U3ŽO – odlična priložnost 

za starejše« - pogovor o  

priložnostih učenja, 

namenjenega starejšim.   

Torek, 24. 9. 

2013 

10.00 do 

10.30 

Koroški radio Kontaktna oddaja o priložnostih učenja, ki 

jim ima populacija starejših v koroški regiji. 

 

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

sklada v okviru dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja Koroška. 

   

   


