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Andragoški center Slovenije  

vabi na strokovni dogodek 

 

IZZIVI VREDNOTENJA NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA 

ZNANJA ZAPOSLENIH. 

 

Dogodek bo potekal v četrtek, 19. oktobra 2017,  

v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,  

Masarykova cesta 16, Ljubljana,  

med 9. in 14. uro. 

 
 

Andragoški center Slovenije v okviru ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni 

dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021 pripravlja strokovni dogodek z 

naslovom Izzivi vrednotenja neformalno pridobljenega znanja zaposlenih.  

 

Dogodek pripravljamo za strokovno javnost, z namenom medsebojnega informiranja o obstoječih 

praksah in definiranja odprtih strokovnih vprašanj na področju vrednotenja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja ter oblikovanja možnih rešitev za razvoj. 

 

Prijave sprejemamo na spletni povezavi  https://svzap.acs.si/spletna_prijava/19102017 do petka,  

13. oktobra 2017, oziroma do zasedbe mest.  

 

Za dodatne informacije se obrnite na Urško Pavlič (urska.pavlic@acs.si, 01 58 42 581).  

 

Lep pozdrav! 

 

Mag. Tanja Vilič Klenovšek 

Vodja projekta 

 

 

 

http://www.acs.si/SPSDV_2016-2021
http://www.acs.si/SPSDV_2016-2021
https://svzap.acs.si/spletna_prijava/19102017
mailto:urska.pavlic@acs.si
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IZZIVI VREDNOTENJA NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA ZAPOSLENIH 
Četrtek, 19. 10. 2017, Velika dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 

Masarykova cesta 16, Ljubljana, od 9. do 14. ure. 

                  

Delovni program    
     

9:00–9:10  
Pozdrav udeležencev s strani MIZŠ 

Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

9:10–9:20  
Uvodni pozdrav udeležencev in nagovor  

Mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije 

9:20–9:40 
Strokovni uvod moderatorke dogodka 

Mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije 

9:40–10:00 

Predstavitev ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in 
vrednotenju neformalno pridobljenega znanja zaposlenih 2016–2021  

Urška Pavlič, Andragoški center Slovenije   

10:00–10:20 

Izzivi vrednotenja neformalno pridobljenega znanja zaposlenih v ESS projektu 
Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno 
pridobljenega znanja zaposlenih 2016–2021  

Vera Mlinar, Andragoški center Slovenije   

10:20–10:40  

Ugotavljanje in vrednotenje znanja zaposlenih, strokovni in sistemski izzivi iz prakse 
izobraževalcev odraslih 

Mag. Maja Radinovič Hajdič, Ljudska univerza Jesenice 

10:40–11:00 
Koliko je vredno znanje zaposlenih?  

Dragica Glažar, Javni zavod Cene Štupar – CILJ 

11:00–11:30 RAZPRAVA PO PRISPEVKIH 

Odmor, 45 minut 

12:15–12:40 

Zakaj so izidi vrednotenja usposobljenosti zaposlenih v programu Kompetenčni 
centri za razvoj kadrov pomembni za izobraževalce odraslih? 

Aleš Vidmar, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

12:40–13:00 
Predstavitev in izhodišča za implementacijo ESCO taksonomije v delo ZRSZ  

Bojana Pribošič Peric, Zavod RS za zaposlovanje 

13:00–14:00 

RAZPRAVA  -  VODENA PO TEMATSKIH SKLOPIH: 

▫ Strokovni izzivi 
▫ Izzivi v praksi 
▫ Sistemski in strateški izzivi 

 

 

 

https://www.cene-stupar.si/kdo-je-bil-cene-shtupar/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/zdruzitev-dveh-javnih-skladov-v-enega-javni-stipendijski-razvojni-invalidski-in-prezivnins/

