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VABILO
Spoštovani naši zunanji strokovni sodelavci!

Uvajanje novih izobraževalnih
programov (UNIP) v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za
izobraževanje odraslih, ki ga financirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni
sklad

Ljudska univerza Kočevje je poslovodeči partner projekta

Znotraj projekta smo usposobili strokovnjake – multiplikatorje, ki so kompetentni
prenašalci novih znanj na ostale uporabnike v izobraževalne institucije in kolektive in s
pomočjo njihovih znanj bomo skupaj z vami lahko pripravili ustrezno spremljajočo
dokumentacijo, ki jo »zahteva« prenova srednjega poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja.
Usposabljanje, ki ga izvajajo naši multiplikatorji, je namenjeno strokovnim delavcem in
učiteljem, ki izvajajo izobraževalne programe za izobraževanje odraslih in prinaša poleg
teoretičnih izhodišč tudi praktične primere.
Pri izvajanju teh usposabljanj ste vi zelo pomemben člen, saj prinaša prenova v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju tudi v izrednem izobraževanju veliko novosti, na
katere moramo biti ustrezno pripravljeni, zato vas vabimo, da se udeležite

USPOSABLJANJA,
ki bo potekalo v sredo, 23. 6. 2010 – 1. del usposabljanja,
kateremu bo sledil še 2. del usposabljanja v mesecu avgustu 2010.
1. del usposabljanja bo potekal v sredo, 23. 6. 2010 od 16.30 do
21.30 ure v naši multimedijski učilnici, TZO 30, I. nadstropje.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

POTEK IN TEME
SREDA, 23. 6. 2010
URA
16:30 – 18:00

TEMA

Novosti, ki jih prinašajo Navodila za izvajanje
izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

18:00 – 18:15 ODMOR
18:15 – 19:45 Predstavitev protokolov v IO (navodila za vodenje

postopkov in dokumentacije v IO) in IKT orodja (egradiva)

NOSILKA
TEME
Jožica Pečnik,
Maja Rupnik

Jožica Pečnik,
Maja Rupnik

19:45 – 20:00 ODMOR
20:00 – 21.30 IZVEDBENI načrt za učno skupino v izrednem

poklicnem in strokovnem izobraževanju

Maja Rupnik
Jožica Pečnik

Prosim, da svojo udeležbo potrdite v tajništvo Ljudske univerze Kočevje (893
82 70) do petka, 18. 6. 2010.
Udeleženci usposabljanja bodo prejeli ustrezno gradivo.
V odmorih bo postreženo s prigrizki in napitki.
V pričakovanju snidenja z vami vas pozdravljamo.

Pripravila:
Jožica Pečnik, vodja projekta

Direktorica:
Lilijana Štefanič, prof.

V vednost:
- predavateljem – učiteljem izobraževalnih programov (predšolska vzgoja, gastronomske in hotelske storitve)
- arhiv LU

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

