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Novičnik 5: Delamo na priročniku PREDIS 

PREDIS projekt 

PREDIS – Preprečevanje predčasnega opuščanja šolanja v poklicnem izobraževanju s 

strategijami vključevanja za priseljence in Rome 

 

Peti partnerski sestanek 

 

Peti in zadnji partnerski sestanek projekta PREDIS je potekal na Dunaju 16. in 17. 4. 2018. 

Konzorcij je na srečanju evalviral tečaj kombiniranega učenja in razpravljal o oblikovanju 

priročnika PREDIS. 

 

Priročnik PREDIS in tečaj 

kombiniranega učenja sta 

sestavljena iz šestih modulov. Oba 

bosta na voljo za prosti prenos s 

spletne strani PREDIS konec poletja 

/ na začetku jeseni 2018. Vsebina je 

obravnavana s teoretične in 

praktične perspektive. Prav tako bo 

za prosti prenos na voljo zbirka 

pedagoško-didaktičnih orodij 

Predis, ki ponuja podrobnejši opis 

vsebine modulov. 

 

 

Drugi multiplikacijski dogodki   

  

Konzorcijski partnerji so organizirali PREDIS multiplikacijske dogodke, ki so potekali v različnih 

nacionalnih kontekstih. Namenjeni so bili nadaljnjemu povezovanju in uporabi gradiv projekta 

PREDIS. Razprave so bile osredotočene predvsem na vsebino prihajajočega priročnika. 

Multiplikacijski dogodek v Nemčiji  

 

Prvi del drugega multiplikacijskega dogodka je potekal 6. maja 2018 v Freiburgu s predstavniki 

migrantskih organizacij. Njihova vloga je pri predčasnem opuščanju šolanja manj poznana. 

Multiplikacijski dogodek je povezal migrantske organizacije kot nove partnerje z 

nepogrešljivimi akterji pri preprečevanju predčasnega opuščanja šolanja. Drugi del 

multiplikacijskega dogodka je bil namenjen povezovanju vodij programov strokovnega 
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razvoja. Razpravljali so o nadaljnjih možnostih za vključevanje gradiv PREDIS v učenje, 

usposabljanje in učne načrte.  

 

Multiplikacijski dogodek v Avstriji  

 

Drugi avstrijski multiplikacijski dogodek se je odvijal 16. maja 2018 na Dunaju. Srečanja so se 

udeležili odločevalci s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja, profesorji, mladinski 

delavci, psihologi, izobraževalci, učitelji praktičnega usposabljanja, izvajalci poklicnega in 

strokovnega izobraževanja ter raziskovalci. Na dogodku so razpravljali o potrebah, morebitnih 

posegih v gradiva PREDIS, relevantnosti rezultatov projekta ter iskali možnosti vključevanja le-

teh v prakso. Multiplikatorski dogodek predstavlja pomemben doprinos k prihodnjemu 

razvoju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter splošnega izobraževanja. 

 

Multiplikacijski dogodek v Romuniji  

  

Multiplikacijski dogodek v Romuniji je potekal 24. maja 2018 v Buzau County Council Hall. 

Dogodek je privabil kar 180 udeležencev, vključno z odločevalci v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju, ter različne udeležence iz izobraževalnega sektorja. Udeleženci so bili vodje 

nacionalnih šol, šolski inšpektorji, vodje usposabljanj v poklicnem izobraževanju in učitelji 

srednjih šol. Poleg njih so se dogodka udeležili tudi vzgojitelji iz vrtcev in učitelji osnovnih šol. 

 

Multiplikacijski dogodek v Sloveniji  

Slovenski multiplikacijski dogodek je potekal 10. maja 2018. Na dogodku so sodelovali vodje 

različnih organizacij, ki se ukvarjajo s poklicnim izobraževanjem in z usposabljanjem, profesorji 

šolskih centrov, predstavniki mladinskih organizacij in drugih izobraževalnih inštitucij. Ob 

koncu multiplikacijskega dogodka so v razpravi na okrogli mizi sodelovali dijaki in njihove 

profesorice.  

 

Multiplikacijski dogodek v Italiji  

Multiplikacijski dogodek v Italiji se je odvijal 20. aprila 2018 na Univerzi v Trentu. Med 35 

udeleženci dogodka so bili odločevalci s področja izobraževanja (trije od teh so zaposleni na 

šoli za nadarjene v Bolzanu in Trentu), profesorji, učitelji in izobraževalci. 

 

 


