
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
 

 

Predstavitev doseženih rezultatov  

v projektu Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 

inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 

 

Načrtovana usposabljanja za leto 2016: 
 
V letu 2016 smo načrtovali izpeljave 7 programov andragoškega usposabljanja in 
spopolnjevanja, predvidena je bila vključitev 145 udeležencev. 
 
Predstavitev doseženih rezultatov v letu 2016:  
 
V letu 2016 smo izpeljali 7 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja in 
sicer: Temeljno usposabljanje svetovalcev v središčih ISIO, Temeljno usposabljanje za 
svetovalce za vrednotenje, Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov, Usposabljanje za 
izvajalce programa za mladostnike – prosilce za mednarodno zaščito, Osebni izobraževalni 
načrt za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo, Priprava 
e-učnih gradiv in pripomočkov za odrasle, Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih.  
 
V programe se je skupaj vključilo 150 udeležencev. 
 

 

Načrtovana usposabljanja za leto 2017: 
 
V letu 2017 smo načrtovali izpeljave 18 programov andragoškega usposabljanja in 
spopolnjevanja, predvidena je bila vključitev 341 udeležencev. 
 
Predstavitev doseženih rezultatov v letu 2017:  
 
V letu 2017 smo izpeljali 18 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja in 
sicer:  Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja v izobraževanju odraslih II, 
Sodobni pristopi učenja in poučevanja z upoštevanjem značilnosti izobraževanja odraslih I, 
Program temeljnega usposabljanja mentorjev študijskih krožkov, Osebni izobraževalni načrt 
za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo II, Coaching v 
izobraževanju odraslih I, Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih I, Temeljni 
program usposabljanja vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO, Spopolnjevanje za 
svetovalce za vrednotenje I, Spopolnjevanje za svetovalce za vrednotenje II, Temeljni 
program usposabljanja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih, Spopolnjevanje 
svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih I, Spopolnjevanje za strokovne delavce v 
središčih za samostojno učenje I, Priprava interaktivnega izobraževanja I, Usposabljanje za 
izvajalce programa za mladostnike - prosilce za mednarodno zaščito II, Spopolnjevanje 
svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih II, Spopolnjevanje za svetovalce v središčih 
ISIO I, Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO II in Andragoško svetovalno delo v 
podporo izobraževanju in učenju odraslih.  
 
V programe se je skupaj vključilo 343 udeležencev.   



Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
 

Načrtovana usposabljanja za leto 2018 
 

V letu 2018 bomo izpeljali 16 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, 

predvidena je vključitev 300 udeležencev. 

 

Predstavitev doseženih rezultatov v letu 2018:  

 

V letu 2018 smo izpeljali 16 programov usposabljanja in spopolnjevanja za strokovne delavce 
v izobraževanju odraslih, in sicer Sodobni pristopi učenja in poučevanja z  upoštevanjem 
značilnosti izobraževanja odraslih II, Priprava interaktivnega izobraževanja II, Učne metode in 
tehnike v izobraževanju odraslih II, Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in 
poučevanja odraslih, Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih II, Coaching v 
izobraževanju odraslih II, Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju, 
Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj, Spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje III, 
Spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje IV, Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v 
izobraževanju odraslih III, Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno 
učenje II, Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO III, Spopolnjevanje za svetovalce v 
središčih ISIO IV, Usposabljanje za medkulturne kompetence in medkulturni dialog za 
svetovalce in druge izobraževalce odraslih in Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v 
izobraževanju odraslih IV. 
 
 V programe se je skupaj vključilo 309 udeležencev.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


