
Operacijo delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje 
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in 
potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji 
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. 

 
Projekt:  Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 

Aktivnost: Program temeljnega usposabljanja za mentorje študijskih krožkov  

 
 

URNIK  
TEMELJNEGA USPOSABLJANJA 

 
 

UVODNO SREČANJE  
4. april 2017, od 9.00 do 16.15 ure  

v seminarski sobi na Andragoškem centru Slovenije 
URA TEMA NOSILEC TEME 

 9:00 – 10:30 Uvod v študijske krožke  dr. Nevenka Bogataj 

10:30 – 10:45 Odmor za kavo  

10:45 – 11:30 Temeljne značilnosti učenja in izobraževanja 
odraslih s poudarkom na neformalnem učenju  

Nada Mulej 

11:30 – 12:15  Model delovanja študijskih krožkov  
 

Nada Mulej 

12:15 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 Motivi in ovire za delovanje študijskih krožkov  
 

Nada Mulej 

14:30 – 14:45 Odmor za kavo  

14:45 – 16:15 Primeri izobraževalnih in akcijskih ciljev 
študijskega krožka za različne tipe študijskih 
krožkov 

Nada Mulej 

 
 

7. april 2017, od 9.00 do 17.45 ure in  
8. april 2017, od 8.30 do 14.00 ure  

v Veliki dvorani konferenčnega centra pri G Design hotelu na Brezovici pri Ljubljani  
17. marec 2017 

URA TEMA NOSILEC TEME 

 9:00 – 9:45 Uvod v srečanje  Matej Cepin 

9:45 – 10:30 Naloge mentorja  Matej Cepin 

10:30 – 10:45 Odmor za kavo  

10:45 – 13:00 Komunikacija - vaje Matej Cepin 

13:00 – 14:00 Odmor za kosilo  

14:00 – 16:15 Oblikovanje skupine in značilnosti skupinskega 
dela  

Matej Cepin 

16:15 – 16:30 Odmor za kavo  

16:30 – 18:00 Razvoj skupine skozi čas in vodenje skupinske 
dinamike  

Matej Cepin 

  



Operacijo delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje 
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in 
potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji 
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. 

8. april 2017 

8:30 – 10:00 Ugotavljanje potreb v okolju  Flora Otoničar 

10:00 – 10:15 Odmor za kavo  

10:15 – 11:00 Oblikovanje ciljev študijskega krožka Flora Otoničar 

11:00 – 11:45   Pridobivanje članov, priprava prostora  Flora Otoničar 

11:45 – 12:30 Odmor za kosilo  

12:30 – 13:15   Časovno, vsebinsko in finančno načrtovanje 
študijskega krožka ter umestitev študijskih 
krožkov v ustanovo  

Flora Otoničar 

13:15 – 14:00   Vrednotenje dela v študijskem krožku  Flora Otoničar 
 
 

10. april 2017, od 9.00 do 16.15 ure  
v seminarski sobi na Andragoškem centru Slovenije 

URA TEMA NOSILEC TEME 

9:00 – 10:30 Vpliv študijskih krožkov na okolje  Nataša Škofic Kranjc 

10:30 – 10:45 Odmor za kavo  

10:45 – 12:15 Gorenjske izkušnje s študijskimi in bralnimi krožki 
z vidika delovanja projekta, umestitve v kontekst 
(institucije, ciljne skupine in izbrane vsebine)  

Nataša Škofic Kranjc 

12:15 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 Spremljanje delovanja študijskih krožkov z 
aplikacijo Esk  

Franci Lajovic in  
dr. Nevenka Bogataj 

14:30 – 14:45 Odmor za kavo  

14:45 – 15:30 Priprava na seminarsko nalogo  dr. Nevenka Bogataj 

15:30 – 16:15 Refleksija  dr. Nevenka Bogataj 
 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE  
18. april 2017, od 9.00 do 16.15 ure  

v seminarski sobi na Andragoškem centru Slovenije 

URA TEMA NOSILEC TEME 

9:00 – 10:30 Razvoj študijskih krožkov in izzivi prihodnosti  dr. Nevenka Bogataj 

10:30 – 10:45 Odmor za kavo  

10:45 – 12:15 Ključni elementi in izzivi za mentorja študijskega 
krožka  

Nataša Škofic Kranjc  

12:15 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 Promocija študijskega krožka Nataša Škofic Kranjc 

14:30 – 14:45 Odmor za kavo  

14:45 – 16:15 Zaključna evalvacija usposabljanja dr. Nevenka Bogataj 
 

Lep pozdrav!                                                         
 
   

 Dr. Nevenka Bogataj 
          vodja aktivnosti  


