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7. december 2017
Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana
Konferenca bo potekala ob zakljucevanju mednarodnega triletnega projekta GOALGuidance and Orientation for Adult Learners (2015-2018), v prevodu: Svetovanje odraslim v
izobrazevanju. V projektu sodeluje 6 drzav, iz Siovenije Ministrstvo RSza izobrazevanje,
znanost in sport kot nacionalni vodja projekta in Andragoski center RSter Center RSza
poklicno izobrazevanje. Nove pristope svetovanja za odrasle smo v Sioveniji preizkusili v
stirih izobrazevalnih organizacijah: Biotehniski izobrazevalni center Ljubljana, CDI Univerzum
- Svetovalno sredisce Ljubljana, Solski center Velenje in Ljudska univerza Velenje Svetovalno sredisce Velenje. Vee 0 projektu in ie dosezenih rezultatih vseh 6 drzav si lahko
preberete na spletni strani www.projectgoal.eu.

Cilji projekta

so bili izboljsati moznosti svetovanja za odrasle v vseh partnerskih drzavah

in prispevati k povecanju vkljucenosti manj izobrazenih odraslih v vseiivljenjsko

ucenje, s

tern pa k njihovi vecji vkljucenosti in mobilnosti na trgu dela.
V projektu smo preizkusali nove pristope svetovalne dejavnosti za odrasle:
~

v partnerstvu svetovalnih sredisc za izobrazevanje odraslih - med sredisci ISIO in
solskimi centri;

~

z razvojem partnerstev z drugimi organizacijami na nacionalni in regionalni ravni v
podporo svetovalni dejavnosti;

~

s terenskimi dejavnostmi - z razlicnimi nacini vkljucevanja ranljivih skupin odraslih v
svetovanje v regionalnih okoljih (angl.: "outreach");

~

z uporabo novih svetovalnih pripomockov in

~

z nagradnjo kompetenc svetovalca.

Na konferenci bomo predstavili

rezultate projekta in priporocila

svetovalne dejavnosti v izobrazevanju
predstavljeni

in podprti

5

za nadaljnji razvoj

odraslih na nacionalni in regionalni ravni, ki so

podatki v zakljucnem evalvacijskem

porocilu.
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Program konference
bo potekal v treh delih, ki jih bomo izpeljali med 10. in 15. uro:

1. del:

5

plenarnimi

prispevki bomo predstavili potek projekta in rezultate evalvacije

procesa svetovanja v projektu,
2. del: v sodelovanju s partnerji v projektu na nacionalni in regionalni ravni bomo
izpeljali dye moderirani

razpravi

0

predlogih za nadaljnji razvoj svetovalne

dejavnosti v izobrazevanju odraslih,
3. del: vabimo vas na mrezenje z udelezenci ob kosilu (strosek organizatorja), kjer si
boste izmenjali izkusnje in mnenja

0

predlogih za nadaljnje sodelovanje (s pricetkom

predvidoma ob 13.30 uri).
Koncni program zakljucne konference boste prejeli teden dni pred dogodkom.
Udelezenci ste posebej vabljeni

k aktivnemu vkljucevanju

v dogajanje yes cas trajanja

konference. Vsak od vas ima gotovo vsaj enD izkusnjo s svetovanjem, vsaj enD prepricanje
o vrednosti svetovanja, znanja, spretnosti •.• Delite jih z nami in skupaj izboljsujmo stroko
in prakso svetovanja za odrasle v izobrazevanju.

Hvala.

Na konfrerenco vabimo predstavnike ministrstev in drugih socialnih partnerjev v izobrazevanju
odraslih, strokovne sodelavce solskih centrov, strokovne sodelavce Ijudskih univerz in sredisc ISIOter
vse sodelujoce partnerje v regionalnih partnerstvih projekta GOALv Ljubljani in Velenju.
Udelezba na konferenci je brezplacna, vase prijave pricakujemo
povezavi: https://svzap.acs.si/goaI/07122017.

do srede, 29. 11.2017, na

5tevilo mest je omejeno, zato bomo

upostevali tudi vrstni red prijav.

Veselimo se srecanja z varni!

Ema Perme
Vodja nacionalnega projektnega tima
Urad za razvoj i

akovo

. obrazevanja
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