Konferenca o izobraževanju
odraslih
Zveze ljudskih univerz Slovenije,
Društva organizacij za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah,
Andragoškega društva Slovenije in
Združenja izobraževalnih inštitucij, G.I.Z.,
ob podpori in sofinanciranju
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

»Odličnost izobraževalcev odraslih in prelomni časi«
21. november 2013
Hotel Mons, Ljubljana
Program –
od 10. do 16.15 ure
10.00 – 10.20 Uvodni pozdravi z
otvoritvijo konference

Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
mag. Bojan Hajdinjak, predsednik ZLUS v imenu organizatorjev konference

10.20 – 10.50

Uvodna predstavitev

Odličnost izobraževalcev odraslih in prelomni časi
dr. Petra Javrh, Andragoško društvo Slovenije

10.50 – 11.15

Plenarne predstavitve

Stanje in izzivi na področju izvajanja pedagoško andragoškega
izobraževanja v Sloveniji (čakamo na potrditev)

11.15 – 11. 40 Odmor

11.40 – 12.40

Plenarne predstavitve

Vloga ACS pri pridobivanju znanja in kompetenc izobraževalcev odraslih
mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije
Mlajši, starejši - starejši, mlajši. Medgeneracijsko učenje in izobraževanje o
generacijah za današnji čas
Dr. Dušana Findeisen, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
Pogled na kakovost in kompetence osebja v izobraževanju odraslih
- razprave, izsledki in študije pri Evropski komisiji
Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

12.40 – 13.00

Predstavitev programa
Erasmus +

Možnost sodelovanja v programu Erasmus + v obdobju 2014 -2020
predstavnik Cmepius –a

13.00 – 13.30 Razprava
13.30 – 15.00 Kosilo

15.00 – 16.15 Delo v skupinah

Potrebno znanje za medgeneracijsko učenje
mag. Gabi Ogulin Počrvina, RIC Novo mesto
Kakovost v izobraževanju odraslih
dr. Tanja Možina in Sonja Klemenčič, Andragoški center Slovenije
Motiviranje in promocija v izobraževanju odraslih - zakaj izobraževanje
odraslih ni zanimiva tema za medije in javnost?
Lučka Lešnik
Problematika poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih v
formalnih programih (prilagajanje, status, datum vpisa…),
Ida Srebotnik, Društvo za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah

Opomba:
 Pridržujemo si pravico do sprememb.
 Prispevki bodo objavljeni po zaključku posveta na spletni strani www.zlus.si

