» 10. dnevi slovenskih svetovalnih središč za
izobraževanje odraslih «
24. 9. - 26. 9. 2014
Svetovalna središča za izobraževanje odraslih in Andragoški center Slovenije letos že deseto leto zapored
organiziramo Dneve slovenskih svetovalnih središč. Dejavnost denarno Ministrstvo 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 24. in 26.
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

Kontaktna oddaja
» Naj nedokončana
osnovna šola ne bo več
ovira na vaši poti do cilja«,
pogovor o brezplačni
možnosti dokončanja
osnovne šole
Brezplačna delavnica
»Kako starši pomagamo
otroku, da se bo uspešno
učil«

torek, 23. 9.
2014

10.00 do
11.00

Koroški radio

Kontaktna oddaja z organizatorko
izobraževanja Urško Novak o možnostih
brezplačnega dokončanja osnovne šole.

Sreda, 24. 9.
2014

17.00 do
19.00

MOCIS,
Partizanska pot
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

3.

Kontaktna oddaja
»U3ŽO – odlična priložnost
za starejše« - pogovor o
priložnostih učenja,
namenjenega starejšim.

Sreda, 24. 9.
2014

17.30 do
18.00

Koroški radio

Kontaktna oddaja o priložnostih učenja, ki
jim ima populacija starejših v Koroški regiji.

4.

Brezplačna delavnica

Četrtek, 25.
9. 2014

17.00 do
19.00

MOCIS,
Partizanska pot
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:
bernarda.morirudolf@mocis.si

1.

2.

» Zgodba našega spomina
– kako deluje in kako ga
krepimo«

5.

Motivacijsko srečanje
za brezposelne

Petek, 26. 9.
2014

10.00 do
12.00

Prostori MOCIS-a

Petek, 26. 9.
2014

10.00 do
10.30

Koroški radio

»Izkoristimo priložnosti, ki
se nam ponujajo - poti do
znanja za učinkovit nastop
na trgu dela «

8.

Kontaktna oddaja
»Skrito znanje je zaklad« pogovor o ugotavljanju in
vrednotenju neformalno
pridobljenega znanja

Izvedbo aktivnosti omogoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V sodelovanjem s partnerjem Svetovalnega
središča Koroška Zavodom RS za
zaposlovanje bomo izpeljali motivacijsko
srečanje za ciljno skupino nižje izobraženih
brezposelnih o možnostih in priložnostih
formalnega in neformalnega pridobivanja
znanja, podpornih dejavnostih v
izobraževanju odraslih, z namenom
spodbujanja aktivnega vključevanja v
vseživljenjsko izobraževanje. Na
motivacijskem srečanju bomo predvajali
tudi video film »Svetovanje za znanje«.
Pogovor z vodjo projekta VPNZ Simono
Štruc o postopku, v katerem ovrednotimo
znanje, spretnosti, kompetence, ki si jih je
posameznik pridobil ali razvil v svojem
življenju in različnih okoliščinah: z
izobraževanjem, delom, s prostovoljskimi in
prostočasnimi dejavnostmi.

