PROGRAM DOGODKA

PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH ZA RAZVOJ SLOVENIJE
10. julij 2020, Ljubljana, velika dvorana MIZŠ
Moderatorka dogodka: Mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS
9.00–9.15

Pozdrav udeležencev v imenu MIZŠ in ACS
mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, MIZŠ
in mag. Andrej Sotošek, direktor ACS

9.15–9.30

Za hitrejši razvoj kompetenc zaposlenih in kaj prinaša tretji zakon o ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 za izobraževanje zaposlenih
Dare Stojan, Evropski ekonomski socialni odbor in Andrej Zorko, Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije

9.30–10.15

Kompetenten za izvajanje izobraževanj v delovnem okolju – predstavitev
omrežij izvajalcev za pridobivanje kompetenc zaposlenih
mag. Ester Možina, ACS

Predstavitev nove monografije E-izobraževanje
mag. Margerita Zagmajster, ACS
10.15–11.00

Digitalna univerza za digitalne kompetence: inovativnost, izkušnje, usmeritve
dr. Janez Bešter, predstojnik Centra Univerze v Ljubljani za uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu, Fakulteta za elektrotehniko,
Univerza v Ljubljani

Sodobni trendi vseživljenjskega izobraževanja z uporabo OER in AI
dr. Mitja Jermol, IJS, nosilec UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto
dostopne izobraževalne vire in odprto učenje – predavanje na daljavo

Kako hitreje in učinkoviteje do novih kompetenc z digitalnim izobraževanjem
in sodelovanjem digitalnih skupnosti že danes in kako jutri?
Franc Dolenc, Mediainteractive
11.00–11.30

Razprava udeležencev in oblikovanje zaključkov dogodka
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OZADJE ORGANIZACIJE DOGODKA
PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH ZA RAZVOJ SLOVENIJE, 10. 7. 2020, na MIZŠ
Andragoški center Slovenije (ACS) organizira dogodek s ciljem spodbuditi večje povezovanje in
sodelovanja vseh akterjev, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih in s tem prispevati k
doseganju strokovnih ciljev, ki jih Sloveniji priporoča Evropska komisija in OECD. Dogodek se
organizira v okviru dveh ESS projektov, ki jih vodi ACS v letih 2016–2022:
1. Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 in
2. Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno
pridobljenega znanja 2016–2022.
V decembru 2018 je v Državnem svetu potekal posvet Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS za
uspešno trajnostno gospodarsko rast, z namenom, da se pospeši procese vlaganj v razvoj
kompetenc prebivalstva Slovenije. V vabilu na posvet je bilo med drugim izpostavljeno, da je za
industrijo 4.0 in za graditev družbe 5.0 nujno potrebno spremeniti metode in načine izobraževanja
oz. usposabljanja. Da bomo le z nenehnim in sistematičnim vlaganjem v znanje in pridobivanje
spretnosti vseh državljanov, lahko uspešna družba. Poudarjeno je bilo, da brez učinkovite digitalne
transformacije izobraževanja v kratkem času, ni mogoče pridobiti novih znanj in kompetenc, kot jih
zahtevajo delovna mesta prihodnosti.
Mnogi na posvetu prisotni udeleženci danes ugotavljajo, da ta razvoj v zadnjih dveh letih še vedno
poteka prepočasi in da je s skupnim sodelovanjem vseh vabljenih na dogodek 10. 7. 2020, potrebno
le-to pospešiti. Pomembno je, da se informiramo o možnostih, ki že obstajajo ter se pri tem še
učinkoviteje povežemo, da bomo delovali komplementarno ter se hkrati pogovorimo, kaj še
moramo storiti, da bodo procesi razvoja kompetenc in digitalne transformacije potekali hitreje.
Tretji zakon o ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 vključuje predlog, da se
materialno podpre tiste zaposlene, ki se bodo ob delu v skrajšanem delovnem času vključili v
programe izobraževanja in usposabljanja. Ukrep velja do konca leta 2020 in pomembno je, da ga
izkoristimo v čim večji meri, tako delodajalci, kot zaposleni in izobraževalci. V državi že imamo kar
nekaj ukrepov v okviru nacionalnih programov in ESS projektov, ki ponujajo izobraževanje in
usposabljanje za dvig kompetenc zaposlenih, pa informacije o tem marsikdaj ne pridejo do vseh, ki
jim je to namenjeno. Včasih umanjka tudi motivacija in spodbuda za vključitev v ponujene možnosti,
kar moramo preseči, če želimo doseči hitrejše premike v razvoju kompetenc v Sloveniji!
Epidemija zaradi COVID-19 je prinesla tudi nove izzive, kako izobraževanje hitreje in učinkoviteje
razvijati in izvajati v obliki e-izobraževanj. Zastavlja se vprašanje, kaj še lahko naredimo do konca
tega leta, kaj v naslednjih letih.
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Ob organizaciji dogodka ACS vabi vse zainteresirane ponudnike izobraževanj za razvoj kompetenc
zaposlenih, da na dogodek s seboj prinesite (ali predhodno pošljete na naslov ACS: Šmartinska 134a,
Ljubljana) svoja promocijska gradiva, da bomo že na dogodku tudi z gradivi širili informacije o
obstoječih možnostih. Multimedijske predstavitve svojih uspešnih praks in ponudbe pa boste imeli
možnost objaviti tudi v spletnem okolju MiTeam, v katerem bo potekal prenos dogodka.
Kontaktna oseba za promocijska gradiva je s strani ACS: Urška Pavlič, e-pošta: urska.pavlic@acs.si,
tel.: 01-5842-581.
Kontaktna oseba za vprašanja o vsebini in organizaciji dogodka pa: mag. Tanja Vilič Klenovšek, epošta: tanja.vilic.klenovsek@acs.si, tel.: 01-5842-584.

NA DOGODEK SO VABLJENI predstavniki ministrstev, delodajalcev, sindikatov, nacionalnih javnih
zavodov, izobraževalnih organizacij, fakultet, organizacij, ki izvajajo izobraževanja in usposabljanja
za pridobivanje kompetenc zaposlenih, člani ekonomsko socialnega sveta, SAZU-ja, predstavniki IJS,
MIC-ov in SRIP-ov, DIHS katalog ponudnikov izobraževanj za digitalne vavčerje, Digitalne koalicije
Slovenije, ZRSZ in drugi.
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