
 

 
 

 
 

ANDRAGOŠKO – DIDAKTIČNO  IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE 

  

 

  
                                                                          TTEERRMMIINN::  2288..  1111..  22002222  iinn  3300..  1111..  22002222  

  
USPOSABLJANJE JE NAMENJENO :  
 

• ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED 
POŽAROM, TER OSTALE, KATERI ZA SVOJE DELO POTREBUJEJO ANDRAGOŠKO – DIDAKTIČNA 
ZNANJA. 

 
Program je v skladu s potrjeno vlogo izvajalca številka 102-04-011/2000-003 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.   

 
PROGRAM USPOSABLJANJA: 
 
Ponedeljek, 28. november 2022 

OD 8.00 DO 15.00  

• Značilnosti izobraževalnega procesa in posebnosti andragoškega izobraževalnega procesa. 

• Didaktični principi andragoškega izobraževalnega procesa. 

• Metode in oblike izobraževanja odraslih . 

• Artikulacija, načrtovanje in priprava izobraževalnega procesa. 
Predavatelj: prof. dr. Amand Papotnik 

 
Sreda, 30. november 2022 

OD 8.00 DO 16.00  

• Metoda prikazovanja in demonstracije. 

• Metoda primera. 

• Metoda igranja vlog. 

• Inštrukcije. 

• Navodila za pripravo seminarske naloge.  
Predavatelj: prof. dr. Amand Papotnik 

 
Po končanem usposabljanju kandidati izdelajo seminarsko nalogo, katero oddajo do dogovorjenega roka. Ure 
dela seminarske naloge se štejejo v usposabljanje.  
 
Po končanem usposabljanju in preizkusu znanja prejmejo udeleženci ustrezno potrdilo o strokovni 
usposobljenosti s področja osnovnih andragoških znanj.  
 
 
 
 



 
KOTIZACIJA USPOSABLJANJA: 
 

• usposabljanja s področja osnovnih andragoških znanj znaša 305€. 
 
Kotizacijo je potrebno do začetka seminarja nakazati na transakcijski račun IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 
2000 Maribor št. 30000-0000828125 pri Sberbank d.d. Na nakaznico napišite: ime in priimek udeleženca, 
delovno organizacijo in ''namen nakazila'': ''Andragoški''. Dokazilo o plačilu izobraževanja pošljite po faksu 02/ 
421 60 60, ali pa ga predložite ob začetku seminarja. Za sklic uporabite številko 99.  
 
V kotizacijo je vključena organizacija, izvedba izobraževanja, manjša pogostitev med odmorom, pisno gradivo, 
pregled seminarske naloge in DDV. 
 
INFORMACIJE: 
 
IVD MARIBOR, Majda Hajnc, telefon 02/ 421 60  50, faks 02/ 421 60 60, cis@ivd.si   

 
LOKACIJA USPOSABLAJNJA: 
IVD MARIBOR, VALVASORJEVA ULICA 73, 2000 MARIBOR (STUDENCI)– III. NADSTROPJE. 

 Brezplačno parkirišče pred in za poslovno stavbo IVD! Zapornico odprite z gumbom »odpiranje zapornice«! 
 

PRIJAVNICA NA STROKOVNO USPOSABLJANJE S PODROČJA OSNOVNIH ANDRAGOŠKIH ZNANJ  
 
Ime in priimek udeleženca: 
 
 
Prijavljam se na:              TERMIN 28. 11. in 30. 11. 2022 
 
 
Podjetje (naziv): 
 
 
Podatki podjetja (naslov, telefonska številka, e mail): 
 
 
 
Odgovorna oseba (podpis): 
 
 
Žig:                                                                                                           Datum:  
 
 
 
 

Izjavljam, da se strinjam z obdelavo (hrambo) navedenih osebnih podatkov za namene obveščanja in izdaje potrdil. 
 

Seznanjen sem, da lahko svojo pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in ugovora obdelave osebnih podatkov, 
kadarkoli uveljavim preko naslova e-pošte info@ivd.si! 

mailto:cis@ivd.si

