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Vabilo na konferenco in delavnico: „Mehke veščine v formalnem izobraževanju“ 
 
 
Celjski mladinski center vas v sodelovanju z Združenjem za socialno pedagogiko 
in Srednjo zdravstveno šolo Celje vabi na konferenco z delavnico z naslovom 
„Mehke veščine v formalnem izobraževanju“, ki bo potekala dne 8.9.2017 ob 
16.00 uri v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje. Konferenca z delavnico 
predstavlja enega izmed ključnih rezultatov projekta Cl@ss - Competences Learning 
at Secondary Schools, kjer je Celjski mladinski center v sodelovanju z mednarodnimi 
partnerji, Srednjo zdravstveno Šolo Celje in Šolskim centrom Velenje razvil novo 
metodologijo mehkih veščin poučevanja v srednjih šolah. Le ta nudi inovativen model 
poučevanja z namenom razvoja mehkih veščin dijakov. Tovrstni pristopi k 
poučevanju spodbujajo dijakovo ustvarjalnost in motivacijo. Pilotna izvedba 
aktivnosti na vključenih srednjih šolah je pokazala pozitivne rezultate tako pri 
dijakih, ki navajajo višjo proaktivnost pri učnih urah, kot tudi pri učiteljih, saj imajo 
razvite aktivnosti, navodila za uporabo in ni potrebna predhodna priprava na učno 
uro.   
 
Na konferenci bomo predstavili novo metodologijo, vas popeljali skozi kratko 
delavnico o spodbujanju mehkih veščin v formalnem izobraževanju, predstavili 
portal s konkretnimi učnimi urami, kjer so  sodelujoči učitelji srednjih šol pripravili 
primere aktivnosti poučevanja srednješolskih vsebin pri različnih šolskih predmetih 
ter predstavili primer dobre prakse.  
 
Predviden program: 

 Uvodni pozdrav in predstavitev projekta 
 Delavnica  
 Odmor 
 Predstavitev platforme  
 Primer dobre prakse  
 Vprašanja in razprava  
 Pogostitev 

 
 
Prijava je možna najkasneje do 4.9.2017 na elektronski naslov: katja.kolenc@mc-
celje.si. Število mest je omejeno. 
 
 
Lokacija: Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje. Na voljo je 
brezplačno parkiranje v neposredni bližini šole: https://goo.gl/Z8ftyB 
 
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na: katja.kolenc@mc-celje.si. 
 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 


