Od leta 2001 do leta 2017 je bilo v Sloveniji postopno
vzpostavljenih 17 središč ISIO. Razvita in vzpostavljena so bila s
podporo sredstev Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in
šport, projekta EBIS (Razvoj izobraževanja odraslih v
jugovzhodni Evropi) in Evropskega socialnega sklada.
Strokovno delo središč ISIO podpira Andragoški center
Slovenije - ACS (www.acs.si)

SVETOVALNA SREDIŠČA
ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH SREDIŠČA ISIO
v podporo odraslim
pri izobraževanju že več kot 15 let
2 cilja delovanja središč ISIO
SVETOVANJE
ZA ODRASLE:
za večjo dostopnost in
vključenost v izobraževanju
odraslih ter za večjo
učinkovitost izobraževanja in
učenja odraslih

h p://isio.acs.si

POVEZOVANJE
ORGANIZACIJ V
PARTNERSKO MREŽO:
za bolj kakovostno
in celostno svetovanje
ter razvoj izobraževanja
odraslih v regiji

Informiranje in Svetovanje v Izobraževanju Odraslih
BREZPLAČNO
SVETOVANJE
ZA

KAKO
IN
KJE

ź

lažjo odločitev in izbiro izobraževanja in učenja,

ź

učinkovito organizacijo učenja in učnega procesa,

ź

premagovanje ovir na poti do uspešnega izobraževanja in
učenja,

ź

načrtovanje nadaljevanja izobraževanja in usposabljanja,

ź

razvoj poklicne in osebne kariere v vseh življenjskih
obdobjih,

ź

ugotavljanje in dokumentiranje že pridobljenega znanja.

ź

osebno, po telefonu, e-pošti, s pomočjo tiskanih gradiv in
sodobnih medijev,

ź

v središčih ISIO in drugih krajih, v partnerskih organizacijah in
drugje,

ź

s pomočjo mobilne enote - kolikor je mogoče blizu kraja bivanja,
dela ali druženja odraslih,

ź

posamezno ali skupinsko,

ź

kontakti središč ISIO in partnerjev so na spletni strani:
http://isio.acs.si/sredisca.

DOSEŽKI SREDIŠČ ISIO IN ACS (2001–2017)
več kot 150.000
individualnih
svetovalnih storitev
in 3.300 skupinskih
oblik informiranja in
svetovanja

155 usposobljenih
svetovalcev ISIO,
letno jih je v
dejavnosti središč
ISIO vključenih
okrog 100

več kot

več kot

4

320

80

priročniki in več kot

strokovnih dogodkov,
organiziranih v
sodelovanju s
partnerji središč ISIO

30

partnerskih
organizacij v
mreži središč ISIO

strokovnih in
promocijskih gradiv

sodelovanje v več
kot 20
mednarodnih
projektih na temo
svetovanja

