Maribor, 9. september 2019

Petnajsti Dnevi slovenskih svetovalnih središč
(od 25. 9. do 27. 9. 2019)

PROGRAM:






sreda, 25. 9. 2019 (od 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00): stojnica informacij o
izobraževalni in učni ponudbi odraslih v lokalnem okolju; lokacija dogodka:
Center za socialno delo Maribor, Enota Maribor Center, Gosposka ulica 23,
2000 Maribor;
četrtek, 26. 9. 2019 (od 10.00 do 11.00): delavnica mCobiss: Virtualna
knjižnica na mobilnih napravah; opomba: udeleženci delajo na svojem mobilnem
aparatu, zaželeno je, da so člani Mariborske knjižnice; lokacija dogodka: Mariborska
knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor (Večnamenska dvorana Rotovž, 1.
nadstropje Knjižnice Rotovž);
četrtek, 26. 9. 2019 (pričetek ob 12.00): Izgradnja sodelovanja v procesu
vseživljenjskega učenja (seminar za sindikalne zaupnike); sodelujejo: Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška in Tehniški
šolski center Maribor; lokacija dogodka: Andragoški zavod Maribor-Ljudska



univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor (predavalnica 201);
petek, 27. 9. 2019 (od 10.00 do 11.30): »Svetovalnica na prostem«; lokacija
dogodka: Mestni park v Mariboru; zbirno mesto: prostori Projektnega učenja
mlajših odraslih, PUM-O na AZM-LU (opomba: v primeru slabega vremena bomo
dogodek izvedli na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5,
2000 Maribor).

Dneve svetovalnih središč organizira tudi naša partnerska organizacija Ljudska univerza
Slovenska Bistrica.

NAMEN:
informiranje, promoviranje in motiviranje odraslih za vključitev bodisi v formalne bodisi
v neformalne programe izobraževanja ter promocija vseživljenjskega učenja na sploh.
Aktivnosti so za udeležence brezplačne, saj je dejavnost financirana iz sredstev Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v
izobraževanju odraslih v letu 2019) ter tudi iz projekta Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in
vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (operacijo delno financirata Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).
Tim Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza
Andragoški zavod Maribor–Ljudska univerza; Svetovalno središče Maribor
Tel.: 02 / 234 11 34, 041 372 273, fax.: 02 / 234 11 22
e-mail: svetovanje@azm-lu.si; http://www.azm-lu.si

