Andragoški center Slovenije

Programi
e-izobraževanja

Razvoj večine opisanih programov v tej knjižici in
nekatere njihove izvedbe financirata Evropski socialni
sklad ter Ministrstvo za šolstvo in šport v sklopu projekta
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne
usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja.« Iz teh sredstev
je financirana tudi izdaja te publikacije.

Razvoj informacijske tehnologije odpira nove priložnosti
tudi za učenje. Izobraževanje z obiskovanjem izobraževalne
organizacije, učenjem v učni skupini ob navzočnosti
učiteljev je bilo nekdaj edina možnost, danes pa je le ena
od mnogih. Sodobna tehnologija namreč omogoča številne
nove možnosti, med njimi tudi e-izobraževanje: zanj je
značilno, da se lahko posameznik uči ob računalniku. Ta
mu omogoča dostop do virtualnih učilnic, kjer dobi učno
podporo učiteljev in mentorjev, dostopa do različnih učnih
virov, preverja svoje znanje, se srečuje z učnimi kolegi in
skupaj z njimi proučuje učno gradivo.
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Katere so poglavitne prednosti
e-izobraževanja?
Za posameznika se prednosti kažejo predvsem v:

svobodnejši izbiri časa in kraja izobraževanja,
večji možnosti prilagajanja učenja lastnemu ritmu,
tem, da lahko dosežene učne rezultate preverja
		 sproti,
tem, da lahko učne vsebine lažje prilagodi lastnemu
		 predznanju in potrebam,
učne vsebine pa so mu dostopne tudi po 			
		 dokončanem izobraževanju.

Za organizacijo, ki na e-izobraževanje napoti svoje
zaposlene, so prednosti predvsem v:
nižjih stroških izobraževanja (mogoča sočasna
		 udeležba večjega števila udeležencev, ni potnih 		
		 stroškov in stroškov namestitev, manjša odsotnost z
		 dela ipd.),
tem, da izvajalec e-izobraževanja učne vsebine lažje
		 prilagaja posameznim ciljnim skupinam, pa tudi
		 potrebam organizacij.
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Na Andragoškem centru Slovenije ponujamo naslednje

programe e-izobraževanja:
Motivacija odraslih za učenje in 			
		 izobraževanje,
Vodenje in usmerjanje odraslih k učenju,
Izobraževalne značilnosti odraslih,
Spletni program o e-izobraževanju,
Uvodni seminar o postavitvi in vodenju
		 središča za samostojno učenje,
Svetovanje in mentorstvo pri organiziranem
		 samostojnem učenju,
Usposabljanje e-mentorjev,
Temeljni program usposabljanja vodij in
		 mentorjev študijskih krožkov.
Za udeležence e-izobraževanja praviloma organiziramo
uvodno in zaključno srečanje, ki je namenjeno 		
njihovemu spoznavanju ter izmenjavi izkušenj. Učenje
v spletni učilnici pa poteka po navodilih in ob pomoči
izkušenih e-mentorjev v manjših učnih skupinah. Za
udeležence so zagotovljena prav njim prilagojena učna
gradiva.
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Motivacija odraslih
za učenje in
izobraževanje
Vabimo

izobraževalce odraslih, ki pripravljate in izpeljujete
različne izobraževalne programe in se pri tem soočate
z vprašanjem, kako spodbuditi odrasle, da bi 		
sodelovali v učnih dejavnostih ter kako jim pomagati,
da bi postavljene učne cilje tudi dosegli.

Spoznali boste

teoretična izhodišča in dejavnike, ki pri posamezniku
		 vplivajo na motivacijo za učenje,
različne oblike podpore in spodbud, s katerimi
		 lahko kot izobraževalci odraslih prispevate k
		 izboljšanju učnega procesa posameznika.

Trajanje

Uvodno in zaključno srečanje obsega 16 pedagoških
ur in 5 tednov učenja v spletni učilnici pod 		
vodstvom izkušenega e-mentorja.

Informacije

Metka Svetina
telefon: 01 5842 583, e-naslov: metka.svetina@acs.si
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Vodenje in usmerjanje
odraslih k učenju
Vabimo

vodje izobraževanja odraslih,
učitelje odraslih in
vse druge (mentorje, inštruktorje, svetovalce ipd.), ki
		 pripravljate, organizirate ali poučujete odrasle in želite
		 poglobiti svoje znanje o delu z odraslimi.

Spoznali boste
		
		
		
		

značilnosti uspešnega andragoškega vodenja,
značilnosti in kompetence učinkovitega učitelja 			
odraslih,
temeljne oblike sodelovanja med vodjem izobraževanja
odraslih in učitelji,
povezave med pogledi učiteljev na učenje in znanje ter
njihovimi stili poučevanja,
značilnosti osebnega izobraževalnega načrta,
druga problemska področja izobraževanja odraslih,
ki jih morate poznati za uspešno delo z odraslimi.

Trajanje

Uvodno in zaključno srečanje obsega 16 pedagoških ur
in 5 tednov učenja v spletni učilnici pod vodstvom 		
izkušenega e-mentorja.

Informacije

Metka Svetina
telefon: 01 5842 583, e-naslov: metka.svetina@acs.si
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Izobraževalne
značilnosti odraslih
Vabimo

učitelje odraslih,
vodje in organizatorje izobraževanja odraslih,
svetovalce za izobraževanje odraslih,
mentorje odraslim,
direktorje izobraževalnih ustanov za odrasle,
ocenjevalce in svetovalce v procesu izobraževanja
		 odraslih ter
vse druge, ki pripravljate in organizirate 		
		 izobraževalni proces in želite poglobiti svoje znanje o
		 odraslih in njihovem učenju.

Spoznali boste

kaj je za uspešno delo z odraslimi udeleženci 		
		 izobraževanja najpomembnejše,
potrebe odraslih udeležencev izobraževanja, njihove
		 motive in cilje v izobraževanju,
prijeme, s katerimi pritegnemo pozornost in 		
		 motiviramo posameznika za rast in razvoj,
aktivne metode dela, ki se uporabljajo v učnih skupinah
		 odraslih udeležencev.

Trajanje

Uvodno in zaključno srečanje obsega 16 pedagoških
ur, predvidevamo 5 tednov učenja v spletni učilnici
pod vodstvom izkušenega e-mentorja.

Informacije

Metka Svetina
telefon: 01 5842 583, e-naslov: metka.svetina@acs.si
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Spletni program o
e-izobraževanju
Vabimo

učitelje odraslih,
vodje in organizatorje izobraževanja odraslih,
svetovalce za izobraževanje odraslih,
direktorje izobraževalnih ustanov za odrasle in
vse tiste, ki vas zanima razvoj e-izobraževalnih 		
		 programov.

Spoznali boste

značilnosti, načela, pogoje in druge vsebine o 			
		 e-izobraževanju, ki so prvi pogoj za kakovosten razvoj
		 ali izvajanja programov e-izobraževanja,
različne načine strateškega načrtovanja 				
		 e-izobraževanja,
prednosti in pomanjkljivosti e-izobraževanja,
različne možnosti uporabe sodobnih tehnologij pri 		
		 e-učenju.

Trajanje

Uvodno in zaključno srečanje obsega 16 pedagoških ur,
predvidevamo 6 tednov učenja v spletni učilnici
pod vodstvom izkušenega e-mentorja.

Informacije

Mag. Margerita Zagmajster
telefon: 01 5842 563, e-naslov: margerita.zagmajster@acs.si
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Uvodni seminar
o postavitvi in
vodenju središča za
samostojno učenje
Vabimo

strokovne delavce in sodelavce v središčih za 		
samostojno učenje, ki prevzemate vlogo načrtovanja
in vodenja organiziranega samostojnega učenja.

Spoznali boste

teoretična izhodišča o organiziranem samostojnem
		 učenju,
značilnosti posameznikov, ki se samostojno učijo,
značilnosti programov za samostojno učenje,
različne pristope za informiranje, animacijo in
		 promocijo organiziranega samostojnega učenja v
		 svojem lokalnem okolju,
vire in možnosti za izvajaje organiziranega 		
		 samostojnega učenja v lokalnem okolju (vsebine,
		 organiziranost, prostor, osebje).
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Trajanje

Uvodno srečanje obsega 8 pedagoških ur in 4 tedne 		
učenja v spletni učilnici pod vodstvom izkušenega 		
e-mentorja. Temu sledi čas za pripravo projektne naloge.

Informacije

Neda Đorđević
telefon: 01 5842 544, e-naslov: neda.dordevic@acs.si 
Jasmina Orešnik Cunja
telefon: 01 5842 596, e-naslov: jasmina.oresnik.cunja@acs.si
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Svetovanje in
mentorstvo pri
organiziranem
samostojnem učenju
Vabimo

strokovne delavce v središčih za samostojno 		
		 učenje, ki prevzemate vlogo informatorja ali
		 svetovalca/mentorja v središču za samostojno učenje in
vse, ki se želite praktično preizkusiti v procesu 		
		 svetovanja v središčih za samostojno učenje (ali na
		 točkah vseživljenjskega učenja, ki delujejo v sklopu 		
		 Centrov za vseživljenjsko učenje).

Spoznali boste

značilnosti svetovalnega dela pri organiziranem 			
		 samostojnem učenju,
vloge, naloge, znanje in sposobnosti svetovalca v 		
		 središču za samostojno učenje,
značilnosti organiziranega samostojnega učenja z
		 uporabo različne informacijsko-komunikacijske 			
		 tehnologije.

Trajanje

Uvodno in zaključno srečanje obsega 16 pedagoških ur
in 3 tedne učenja v spletni učilnici pod vodstvom 		
izkušenega e-mentorja.

Informacije
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Neda Đorđević
telefon: 01 5842 544, e-naslov: neda.dordevic@acs.si 
Jasmina Orešnik Cunja
telefon: 01 5842 596, e-naslov: jasmina.oresnik.cunja@acs.si

Usposabljanje
e-mentorjev
Vabimo

učitelje odraslih,
vodje in organizatorje izobraževanja odraslih,
svetovalce za izobraževanje odraslih,
direktorje izobraževalnih ustanov za odrasle in
vse tiste, ki vas zanima razvoj e-izobraževanje odraslih.

Spoznali boste
		
		
		
		

osnovna pravila spletne etike,
značilnosti e-izobraževanja in se naučili prepoznavati 		
vloge e-mentorja v izobraževanju,
temeljne zakonitosti e-komunikacije z udeleženci v 		
izobraževanju,
virtualno učno okolje in njegove zakonitosti,
temeljne zakonitosti pri izbiri metod in oblikovanja 		
ustreznih navodil za delo v e-izobraževanju
in se preizkusili v e-mentorstvu v spletni učilnici 			
izobraževalnega okolja Moodle.

Trajanje

Uvodno in zaključno srečanje obsega 16 pedagoških ur
in 3 tedne učenja v spletni učilnici pod vodstvom 		
izkušenega e-mentorja.

Informacije

Metka Svetina
telefon: 01 5842 583, e-naslov: metka.svetina@acs.si
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Temeljni program
usposabljanja vodij in
mentorjev študijskih
krožkov
Vabimo

vse radovedne in druženja željne, ki si želite v majhnih
skupinah, brez učitelja in spričeval deliti izkušnje z
drugimi in si tako razširiti obzorje ter prispevati k
lokalnem razvoju.

Spoznali boste

kaj je študijski krožek,
vlogo mentorja in vodje študijskega krožka,
načine, kako poiskati različne vire znanja ter pridobiti
		 in navdušiti člane krožka,
kako samostojno načrtovati delo študijskega krožka,
da je učenje odraslih lahko tudi drugačno in da je
		 spoznavati izkušnje drugih zelo dragoceno.

Trajanje

Uvodno in zaključno srečanje obsega 16 pedagoških ur
in 3 tedne učenja v spletni učilnici pod vodstvom
izkušenega e-mentorja. Temu sledi čas za pripravo
projektne naloge.

Informacije

Dr. Nevenka Bogataj
telefon: 01 5842 579, e-naslov: nevenka.bogataj@acs.si
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Programi e-izobraževanja
Izdal: Andragoški center Slovenije
Jezikovno pregledala: Vlasta Kunej
Oblikovanje: Filmservis d.o.o.
Tisk: Bograf d.o.o.
Naklada: 750 izvodov
Ljubljana, 2010

Na skupnem srečanju se mi je zdela

najzanimivejša izmenjava izkušenj, v spletni
učilnici pa že samo delo - dobiš neki krasen
občutek pripadnosti skupini, ki mi je bil zelo všeč.

Delo v spletni učilnici mi je bilo res všeč -

mentorici sta bili prijazni, odzivni in tudi strokovni, prav
tako kolegi. Kljub pomanjkanju časa sem prav zaradi
takšnega načina dela nalogam (tako navodilom kot tudi
izpeljevanju) z lahkoto sledila.

Včasih mi je bilo zvečer, po vseh

dnevnih dogodkih, kar težko sesti k
računalniku; ker pa sem tam srečal svoje
študijske kolege, mi je bilo kar lažje.

Ker imam majhno punčko, se

izobraževanja sploh ne bi mogla udeleževati,
če ne bi bilo e-izobraževanja, saj je ne morem
pustiti same. Hvala vam za to priložnost!

Šmartinska 134a, Ljubljana
telefon: 01/5842 544, 5842 571, fax: 01/5842 550
e-naslov: izobrazevanje@acs.si
spletni naslov: http://izobrazevanje.acs.si, http://www.acs.si

