
 

Projekt: ScienceLit ‒ Science literacy for all! 

Ime programa: Znanstvena dialoška srečanja in znanstvene kavarne – vez med 

znanostjo in prakso 

Ime izobraževalne aktivnosti: Program za usposabljanje strokovnjakov za izvajanje 

metodologije ScienceLit in izvedbo znanstvenih dialoških srečanj ter znanstvenih 

kavarn 

 

V ponedeljek, 20. 8. 2018, 

od 09.00 do 16.15 ure v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, 

Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto. 

 

SCIENCELIT: PROGRAM ZA USPOSABLJANJE STROKOVNJAKOV ZA IZVAJANJE 

METODOLOGIJE SCIENCELIT IN IZVEDBO ZNANSTVENIH DIALOŠKIH SREČANJ 

Cilji usposabljanja  

1.) Usposobiti strokovnjake in prostovoljce za izvajanje metodologije ScienceLit v 

svojih organizacijah in izvedbo znanstvenih dialoških srečanj ter znanstvenih 

kavarn.  

2.) Predstaviti strokovnjakom in prostovoljcem v organizacijah izobraževanja 

odraslih metodologijo ScienceLit in interaktivni vodič. 

3.) Doseči najmanj 15 ljudi v vsaki izmed partnerskih držav (Slovenija, Španija, 

Grčija in Nemčija), kar pomeni, da se bo izobraževalo 60 izobraževalcev 

odraslih in prostovoljcev. 

 

Komu je namenjeno? 

Usposabljanje je namenjeno ponudnikom izobraževanja odraslih, mentorjem 

študijskih krožkov, učiteljem in prostovoljcem ter drugim strokovnjakom, ki 

neposredno delajo z odraslimi iz različnih okolij, še posebej pa tistim organizacijam, 

ki delajo z ranljivimi skupinami odraslih. 

 

Struktura tečaja za usposabljanje 

Trajanje: usposabljanje bo trajalo 8 ur. 

Velikost skupine: 15 udeležencev. 

 

 

 



 

Pričakovanja od udeležencev 

Od udeležencev se pričakuje splošno predznanje ali izkušnje z izobraževanjem 

odraslih ter dobro poznavanje lokalnega okolja, iz katerega prihajajo in v katerem že 

ali še bodo sodelovali pri opravljanju nalog izvajanja metodologije ScienceLit 

znanstvenih dialoških srečanj ter znanstvenih kavarn. 

 

Pogoji za dokončanje programa in potrdilo 

Po vseh uspešno opravljenih aktivnostih in nalogah, predvidenih s programom, bodo 

udeleženci ob zaključku programa prejeli potrdilo Razvojno izobraževalnega centra o 

uspešno zaključenem usposabljanju. Za pridobitev potrdila o uspešno opravljenem 

usposabljanju je potrebna 100 % prisotnost.  

 

VSEBINA USPOSABLJANJA 

1. UVOD V PROGRAM USPOSABLJANJA:  

- predstavitev projekta Science Literacy for all! – Znanstvena pismenost za vse; 

- predstavitev programa usposabljanja in ciljev; 

- pričakovanja udeležencev; 

- pregled materialov in gradiva; 

- pomembnost in izvedba znanstvenih dialoških srečanj (v nadaljevanju ZDS) ter 

znanstvenih kavarn (olajšanje dostopa do znanstvenih spoznanj odraslim, 

poznavanje »znanstvenih« konceptov); 

- predstavitev primerov iz preteklih dialoških srečanj; 

- predstavitev (motivacijskega) video posnetka udeleženca (video posnetek, ki 

navdihuje ljudi, da se pridružijo ZDS-u). 

 

 2. UVOD V ZNANSTVENE DIALOŠKE SKUPINE:  

- opredelitev pojmov (dialoško srečanje; kaj je v tem »znanstvenega«);  

- znanstvena pismenost odraslih v Evropi; 

- priložnost ZDS-a za obogatitev študijskih krožkov; 

- potencialni vplivi dialoških srečanj. 

 

3. NAČELA DIALOŠKEGA UČENJA:  

- teoretična ozadja dialogov; 

- opredelitev 7 načel dialoškega učenja (s primeri); 

- načela komunikacije v ZDS-u; 

- metode v praksi; 

- vloga moderatorja. 

 



 

 

4. ZNANSTVENA DIALOŠKA SREČANJA V PRAKSI:  

- potek izvajanja ZDS-a (pred začetkom in med izvajanjem); 

- ciljne skupine ZDS-a; 

- pravila ZDS-a; 

- predstavitev videoposnetkov in fotografije udeležencev na ZDS-u; 

- metodologija ScienceLit in interaktivni vodič; 

- nacionalni usklajevalni odbor; 

- izzivi pri izvajanju ZDS-a. 

 

5. ZNANSTVENA DIALOŠKA SREČANJA V PROJEKTU ScienceLit IN ZNANSTVENE 

KAVARNE:  

- opredelitev in izkušnje udeležencev; 

- izkušnje moderatorjev; 

- metodologija znanstvenih kavarn ScienceLit; 

- predstavitev znanstvenih kavarn RIC-a (video posnetki in fotografije). 

 

6. VPLIV ZDS-a NA »MOJO« ORGANIZACIJO IN IZVAJANJE ZDS-a V MOJEM LASTNEM 

OKOLJU:  

- opolnomočenje z ZDS-om; 

- pozitivni učinki na skupnost; 

- učinek ZDS-a na izobraževanje odraslih; 

- strategije ZDS-a, ki jih lahko uporabimo tudi v drugih dejavnostih in programih na 

nacionalni ter lokalni ravni. 

 

7. VPRAŠANJA  

 

 



 

 

Projekt: ScienceLit ‒ Science literacy for all! 

Ime programa: Znanstvena dialoška srečanja in znanstvene kavarne – vez med 

znanostjo in prakso 

Aktivnost: Usposabljanje strokovnjakov za izvajanje metodologije ScienceLit in 

izvedbo znanstvenih dialoških srečanj 

 

V ponedeljek, 20. 8. 2018,  

od 9.00 do 16.15 ure v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, 

Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, prvo nadstropje. 

 

Potek in teme 

URA TEMA: UVOD V USPOSABLJANJE NOSILCI TEME 

09.00‒10.00 

- predstavitev projekta Science Literacy for all! – 

Znanstvena pismenost za vse 

- predstavitev programa usposabljanja in ciljev 

- pričakovanja udeležencev 

- pregled materialov in gradiva 

- pomembnost in izvedba Znanstvenih dialoških 

srečanj (v nadaljevanju ZDS) ter Znanstvenih 

kavarn (olajšanje dostopa do znanstvenih 

spoznanj odraslim, poznavanje »znanstvenih« 

konceptov) 

- predstavitev (motivacijskega) video posnetka 

udeleženca (video posnetek, ki navdihuje ljudi, da 

se pridružijo ZDS-u) 

Ana Marija BLAŽIČ 

 TEMA: UVOD V ZNANSTVENE DIALOŠKE SKUPINE  

10.00‒11.45 

- opredelitev pojmov (dialoško srečanje; kaj je v 

tem »znanstvenega«)  

- znanstvena pismenosti odraslih v Evropi 

- priložnost ZDS-a za obogatitev študijskih krožkov 

- potencialni vplivi dialoških srečanj 

 

dr. Nevenka 

BOGATAJ 

11.45‒12.30 ODMOR ZA KOSILO 

 TEMA: NAČELA DIALOŠKEGA UČENJA  

12.30‒13.30 
- teoretična ozadja dialogov 

- opredelitev 7 načel dialoškega učenja (s primeri) 

Nataša ŠKOFIC 

KRANJC 



 

- načela komunikacije v ZDS-u 

- metode v praksi 

- vloga moderatorja 

 
TEMA: ZNANSTVENA DIALOŠKA SREČANJA V 

PRAKSI 
 

13.30‒14.15 

- potek izvajanja ZDS-a (pred začetkom in med 
izvajanjem) 
- ciljne skupine ZDS-a 
- pravila ZDS-a 

- predstavitev video posnetkov in fotografij 
udeležencev na ZDS-u 
- metodologija ScienceLit in interaktivni vodič 
- nacionalni usklajevalni odbor 
- izzivi pri izvajanju ZDS-a 

 

 

Ana Marija BLAŽIČ 

in Belinda 

LOVRENČIČ 

 
TEMA: ZNANSTVENA DIALOŠKA SREČANJA V 

PROJEKTU ScienceLit IN ZNANSTVENE KAVARNE 
 

14.15‒15.00 

- opredelitev in izkušnje udeležencev 

- izkušnje moderatorjev 

- metodologija znanstvenih kavarn ScienceLit 

- predstavitev znanstvenih kavarn RIC-a (video 

posnetki in fotografije) 

Ana Marija BLAŽIČ 

in Belinda 

LOVRENČIČ 

 

TEMA: VPLIV ZDS-a NA »MOJO« ORGANIZACIJO IN 

IZVAJANJE ZDS-a V MOJEM LASTNEM OKOLJU 
 

15.00‒16.15 

- opolnomočenje z ZDS-om 

- pozitivni učinki na skupnost 

- učinek ZDS-a na izobraževanje odraslih 

- strategije ZDS-a, ki jih lahko uporabimo tudi v 

drugih dejavnostih in programih na nacionalni ter 

lokalni ravni 

 

dr. Nevenka 

BOGATAJ 

 

Udeležencem bo v odmorih postreženo s kavo. 

Lep pozdrav!                                   

Ana Marija Blažič                                                                                          


