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Ljubljana, 22. avgust 2011 

 
Povabilo na usposabljanje  

Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih za 
strokovne delavce v izobraževanju odraslih 

 
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili nov 8-urni program usposabljanja, 
namenjen vsem izobraževalcem odraslih, ki se pri svojem delu znajdejo tudi v vlogi 
svetovalca za izobraževanje. Na usposabljanje ste vabljeni vsi, ki se srečujete z nalogami, 
povezanimi s svetovanjem odraslim glede njihovega izobraževanja in/ali učenja, pa naj bo to 
pred vključitvijo v izobraževanje, med potekom samega izobraževanja ali učenja in tudi po 
njegovem zaključku. 
 
Usposabljanje z naslovom Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in 
učenju odraslih bo potekalo v četrtek, 15. septembra 2011, od 9.00 do 16.15 ure, 
na Andragoškem centru Slovenije. Predavateljica dr. Sabina Jelenc Krašovec, doktorica 
pedagoške znanosti, docentka na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete 
v Ljubljani, kjer je nosilka predmetov Andragogika ciljnih skupin in Andragoško svetovalno 
delo, nam bo predstavila pomen izobraževanja odraslih in vlogo andragoškega 
svetovalnega dela v sodobni družbi, katere so zvrsti andragoškega svetovalnega 
dela, katera so ključna vprašanja, pomembna pri andragoškem svetovalnem delu, pogovorili 
pa se boste tudi o različnih vlogah izobraževalcev odraslih ter potrebnih znanjih in 
veščinah, potrebnih za opravljanje teh nalog. Predavateljica bo pripravila tudi učno gradivo, 
ki ga bodo dobili vsi udeleženci.  
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 5. septembra 2011 po 
elektronski pošti na jerca.rupert@acs.si. Za dodatne informacije pišite na omenjeni naslov ali 
pokličite 01/5842 581 (Jerca Rupert). 
 
Izvedbo usposabljanja denarno omogočata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in 
šport, v sklopu projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju 
odraslih 2009–2011, zato je za udeležence brezplačno. 
 
Program Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih 
Andragoškega centra Slovenije je v skladu s sklepom Programskega sveta dne 25. maja 2006 
uvrščen med programe izobraževanje v mrežah, zato je udeležba na delavnici 
ovrednotena z 0,5 točke. 
 
Urnik poteka delavnice vam bomo poslali en teden pred delavnico. 

 
 
Lepo vabljeni! 
  

       mag. Tanja Vilič Klenovšek 
       vodja podprojekta Usposabljanje 

       za delovanje svetovalnih središč ISIO 
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