VABILO SREDNJIM POKLICNIM IN STROKOVNIM
ŠOLAM NA INFORMATIVNI DAN O SODELOVANJU
V PROGRAMU DVIG POKLICNIH KOMPETENC
UČITELJEV V LETIH OD 2017 IN 2019

Spoštovani!

Helena Žnidarič, CPI
vodja projekta

Vabimo vas, da se udeležite informativnega dneva, na katerem
bomo predstavili program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v
letih od 2017 do 2019 in Javni razpis za sodelovanje srednjih
poklicnih in strokovnih šol v omenjenem programu.
Informativni dan bo:
v torek, 19.09.2017 ob 13.00 uri,
na Centru RS za poklicno izobraževanje
(Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana)
v sejni sobi v pritličju (RIC).
Na informativnem dnevu bomo podali ključne informacije o
programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do
2019 ter predstavili postopek prijave. Na srečanju bomo poskušali
odgovoriti tudi na vaša vprašanja.
Morebitna vprašanja nam lahko že predhodno pošljete na e-naslov:
vanja.meserko@cpi.si, da bomo lahko zagotovili čim bolj jasne in
točne informacije oziroma pojasnila.

»Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014-2020, prednostna os 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za
boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.2 - Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja
in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni
in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov
za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in
razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in
vajeniškimi programi; specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega
izobraževanja in usposabljanja«

Spoštovane ravnateljice in ravnatelji,
spoštovane učiteljice in učitelji!
Pričeli smo z udejanjanjem Javnega
razpisa za sodelovanje v programu
Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v
letih 2017 – 2019. S programom
spodbujamo in podpiramo
usposabljanje učiteljev ter drugih
strokovnih delavcev poklicnih in
strokovnih šol v realnem delovnem
okolju in s tem tudi tesnejše in
učinkovitejše sodelovanje in
povezovanje izobraževanja in sfere
dela.
Z veseljem ugotavljam, da program
dosega svoj namen, kar nam kažejo
pozitivni odzivi in izkušnje
udeležencev usposabljanj v okviru
prvega javnega razpisa.
Zato Vas vabim, da izkoristite
možnost in se udeležite usposabljanja
tekom katerega verjamem, da boste
pridobili koristna znanja in izkušnje, ki
vam bodo omogočala držati korak z
razvojem in spremembami na
strokovnem področju in prenos tega
na svoje dijake.
Vse, ki želite več informacij o
programu in javnem razpisu vabim,
da se udeležite informativnega dne,
ki bo 19. 9. 2017 na Centru RS za
poklicno izobraževanje.
Veselimo se srečanja z vami!

