
11.1.2013

1

KAJ NAS OVIRA NA POTI DO NOVEGA ZNANJA?

MINVOS
Predstavitev projekta
Ljubljana, 17. 12 .2012 (MPJU)

>>  Osnovno o projektu MINVOS - znanje za vse
>>  Predstavitev dejavnosti
>>  Vprašanja, mnenja, predlogi

Vsebina predstavitve

“ Do znanja težko, z znanjem lahko.”
(Slovenski pregovor)
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>> Namen projekta MINVOS – znanje za vse.

>> Konzorcijski partnerji projekta.

>> Člani mreže MINVOS.

>> Pomen simbola.

>> Obseg projekta.

Osnovno o projektu

“ V življenju si poiščite tako velik cilj, da boste morali zapreči 
vse svoje sile.”

(David O. McKay)
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Namen projekta MINVOS – znanje za vse

>> Namen projekta MINVOS - znanje za vse je prispevati k zaupanju 
vrednemu, okrepljenemu, povezanemu, dejavnemu in v okolju 
prepoznavnemu, uveljavljenemu ter vplivnemu nevladnemu 
sektorju s področja izobraževanja in usposabljanja, ki bo z 
znanjem, usposobljenostjo in konkurenčnostjo NVO ustvarjal 
nova delovna mesta in socialno vključenost ter bo trajen, 
konstruktiven in nepogrešljiv partner državi ter gospodarstvu in 
bo predstavljal pomembno dopolnitev ter alternativo javnemu 
sektorju na področju izobraževanja in usposabljanja. 
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Konzorcijski partnerji projekta
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Članice mreže MINVOS

Trenutno 164 članic
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Pomen simbola

777

Simbol mreže MINVOS ponazarja perfektnost
univerzalnega ustroja kot jih poznata vesolje
in narava.

Rdeča orbita predstavlja nevladni sektor,
medtem, ko modri orbiti predstavljata državo
in gospodarstvo, ki so v osnovi ločeni.

V kolikor pride do prepletanja se ustvarja
pozitivna energija ob zavedanju, da vsaka
orbita predstavlja individuum, ki se lahko
giblje oz. ustvarja energijo le ob sodelovanju

in interakciji z drugimi.

Obseg projekta
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>> Zagovorništvo in civilni dialog

>> Zagotavljanje servisne podpore izobraževalnim NVO

>> Krepitev vloge mreže NVO v okolju in lastnih kapacitet 
mreže

>> Skupne akcije/iniciative NVO z namenom ozaveščanja 
širše javnosti, medijev, gospodarstva o pomenu NVO 
sektorja

Dejavnosti

“Človek je toliko vreden, kolikor naredi iz sebe.”

(Italijanski pregovor)

99

Zagovorništvo in civilni dialog

>>  Priprava vsaj 3. usklajenih pobud  ( (1)S OK ; (2) Strategija 
vseživljenskosti učenja v Sloveniji; (3) Financiranja izobraževalnih 
NVO )

>>  Organizacija vsaj 3. akcij za javno upravo ( (1) POSVET - Kaj in kje 
smo ter kaj in kje so druge izobraževalne NVO v Sloveniji in tujini ; 
(2) SIMPOZIJ - Akreditacija, evalvacija, certificiranje, ocenjevanje, 
priznavanje neformalnega izobraževanja; (3) AKCIJA - Izkušnja 
spreminja - zanje za vse  Zagotavljanje enakosti dostopa do znanja 
za invalide).
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Zagotavljanje servisne podpore izobraževalnim NVO

>> Svetovanje in mentorstvo ( osebno na sedežih vsaj 12 članic 
mreže MINVOS, pri članih konzorcija, po e-pošti, po telefonu )

>> Informiranje

>> Strokovna usposabljanja ( vsaj 14 x )
– Poznavanje in vplivanje na zakonodajo s področja izobraževanja in usposabljanja

– Napredno poučevanje z uporabo naprednih tehnik pomnjenja in učenja

– Nacionalna poklicna kvalifikacija - kaj potrebuje NVO narediti?

– Specifike poučevanja starejših

– Marketing izobraževalnih storitev

– Doseganje kakovosti v izobraževanju

– Napredno poučevanje z uporabo veščin kritičnega mišljenja

– Specifike poučevanja mladih

– Praktična uporaba e-izobraževanja in urednikovanje spletnih strani izobraževalnih 
organizacij.

– Vzpodbujanje kreativnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti

– Uporaba e-participacije v izobraževalnih NVO

– Razvoj izobraževalnih storitev in produktov 

– Mediacija v vzgoji in izobraževanju

– Napredno poučevanje z uporabo tehnik nevrolingističega programiranja. 111111

Krepitev vloge mreže NVO v okolju in lastnih kapacitet mreže

>>  Povečati število članic za 20.

>>  Izvedeni vsaj 3 procesi priprave predlogov strateških dokumentov 
za razvoj NVO  ( (1) NOVA ETAPA ; (2) Grozd MINVOS; (3) 
KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE)

>>  Izvedba vsaj 3 akcij z namenom krepitve mreženja in sodelovanja 
z NVO ( (1) AMBASADOR ZNANJA; (2) ZNANJE VELJA; (3) GREMO PO 
SVOJE; (4) SKUPAJ ZA VS E)

>>  Pripravljeni vsaj 3 produkti oziroma storitve ( (1) BREZ SPORA ; (2) 
BAZA STROKOVNJAKOV ; (3) ORGANIZACIJA znanja; (4) NIMAM 
ČASA )

>> Evalvacija delovanja ( vsaj 2 x)
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Skupne akcije/iniciative NVO 

>>  Akcija - ZNAMO SKUPAJ.

>>  Akcija - ZMOREMO SKUPAJ

>>  Akcija - ZANJE ZA USPEŠNOST
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MREŽA IZOBRAŽEVALNIH 

NEVLADNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE

EIC Univerzum Minerva Maribor

Prušnikova ulica 46, SI - 2000 Maribor

S: www.minvos.si

E: info@minvos.si

M: 051 244 399

Kontakti 

“ Znanje nas krepi in povezuje.”

(Vanja Jus) 
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Hvala za sodelovanje

mag. Peter Cokan, mag. prav., dipl. inž. str.

EIC Univerzum Minerva Maribor

Prušnikova ulica 46, SI - 2000 Maribor

E: Peter.Cokan@umi.si

M: +386 (0)31 538 776

“Izobraževanje je postavljanje mostov.” 

(Ralph Ellison)
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