
 

 
 

Vabilo na delavnico 
 

UČNE METODE IN TEHNIKE Z UPORABO SODOBNIH IKT ORODIJ 
 
 

Vabimo vas, da se 23. januarja 2023 udeležite delavnice Učne metode in tehnike z 
uporabo sodobnih IKT orodij. 
 
Na usposabljanjih in spopolnjevanjih je skrb za ohranjanje pozornosti odraslih zelo pomembna, 
sodobne interaktivne spletne aplikacije v povezavi z informacijsko komunikacijsko tehnologijo 
(računalniki, tablice, pametni telefoni) pa so nam lahko pri tem v pomoč.  
 
Ker se izobraževalci odraslih v svojem neposrednem delu srečujete z udeleženci z zelo 
različnimi izkušnjami, boste na delavnici spoznali in se jih naučili tudi uporabljati, različne 
metode in tehnike na področju izobraževanja odraslih. 
 
Poudarek bo na samorefleksiji delovanja v neposredni izobraževalni praksi in preverjanju 
lastnih učnih značilnosti, ki vplivajo na to, kako kot posamezniki – izobraževalci, pristopamo k 
izvedbi učnega procesa in kako vzpostavljamo in vzdržujemo odnos z odraslimi, ki se 
izobražujejo.  
 
Program traja 8 ur in sodi med programe kariernega razvoja, zato je ovrednoten z 0,5 

točke. Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih program predvideva boste prejeli potrdilo ACS o 

uspešno zaključenem usposabljanju oz. spopolnjevanju. 

 

Delavnica bo potekala v prostorih Andragoškega centra Slovenije, Ulica Ambrožiča 

Novljana 5, med 9 in 16.15 uro.  

 

Predavatelj:  
 

Simon Dražič, zunanji sodelavec Andragoškega centra, profesor matematike in računalništva, 
ki poučuje matematiko in različne izbirne predmete s področja računalništva. Je izvajalec in 
soavtor številnih seminarjev, svetovanj in programov izobraževanj, sodeluje tudi z nekaterimi 
ljudskimi univerzami na področju izobraževanja odraslih. Svoje izobraževalne izkušnje ves čas 
predstavlja tudi na različnih konferencah in projektih, zadnja leta je bil aktivno vključen v 
različne projekte MIZŠ na področju uvajanja sodobne tehnologije v izobraževalni proces. 
 

Program je v celoti financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je za 

udeležence brezplačen. Število udeležencev je omejeno na 25, upoštevali bomo vrstni red 

prijav. 

 

Če želite izvedeti še kaj, se nam lahko oglasite po telefonu: mag. Zdenka Birman Forjanič, tel.: 

01/5842-571 ali po elektronski pošti zdenka.birman.forjanic@acs.si 

 

Vabljeni! 

 

Središče za kakovost in izobraževanje: 

mag. Zdenka Birman Forjanič 

mailto:zdenka.birman.forjanic@acs.si

