Andragoški center Slovenije
vabi na strokovni dogodek

VREDNOTENJE ZNANJA ZAPOSLENIH, IZKUŠNJE IN IZZIVI
Dogodek bo potekal v petek, 4. decembra 2020,
preko ZOOM aplikacije,
med 9. 30 in 13. uro.

Andragoški center Slovenije v okviru ESS projekta Strokovna podpora informativno
svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016 – 2022
pripravlja strokovni dogodek z naslovom Vrednotenje znanja zaposlenih, izkušnje in
izzivi.
Dogodek je namenjen strokovni javnosti, z namenom medsebojnega informiranja
strokovnih delavcev in ključnih deležnikov o poteku in rezultatih vrednotenja znanja
zaposlenih v projektu ter seznanitvi z evropskimi in nacionalnimi priporočili za
nadaljnji razvoj tega področja.
Še posebej nas veseli, da bosta gosta na dogodku strokovnjak iz Cedefopa, ki pokriva
področje vrednotenja, g. Ernesto Villalba Garcia ter predstavnica MIZŠ v EU skupini za
področje vrednotenja, dr. Slavica Černoša.
Rezultate in izkušnje iz prakse pa nam bodo predstavile Vera Mlinar iz ACS, Polona
Knific iz LU Jesenice in Tina Kržišnik iz RIC Novo mesto.
Prijave sprejemamo na spletni povezavi https://zaznanje.si/spletna_prijava
do ponedeljka, 30. novembra 2020. Dostop do ZOOM povezave boste prejeli dan pred
dogodkom.
Za dodatne informacije se obrnite na Vero Mlinar (vera.mlinar@acs.si, 01 58 42 588).
Veselimo se srečanja z vami!
Mag. Tanja Vilič Klenovšek
Vodja projekta
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VREDNOTENJE ZNANJA ZAPOSLENIH, IZKUŠNJE IN IZZIVI
Petek, 4. 12. 2020, od 9.30 do 13. ure, preko ZOOM aplikacije
Organizator: Andragoški center Slovenije

Program
9:20–9:30

Vključitev v ZOOM

Uvod
Mag. Tanja Vilič Klenovšek, moderatorka dogodka, ACS
9:30–9.50

Pozdrav udeležencev
Mag. Andrej Sotošek, direktor ACS

9:50–10:30

Evropski pogled na izzive vrednotenja znanja in spretnosti odraslih
Ernesto Villalba Garcia, CEDEFOP
Vprašanja udeležencev

10:30–11:00

Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji – sistemski vidik
Dr. Slavica Černoša, MIZŠ
Vprašanja udeležencev

Odmor, 15minut
11:15–11:45

Predstavitev rezultatov izvajanja ESS projekta Svetovanje za zaposlene v obdobju
2016-2020, s poudarkom na vrednotenju znanja in spretnosti zaposlenih
Vera Mlinar, ACS
Primeri dobre prakse:
Vrednotenje znanja zaposlenih: izkušnje s pripravo portfolijev

11:45–12:30

Polona Knific, LU Jesenice
Erasmus+ projekt SoftSkills4EU: Razvijanje, preverjanje in dokazovanje mehkih veščin
Tina Kržišnik, RIC Novo mesto

12:30–13:00

Moderirana razprava: izmenjava mnenj in izkušenj
- Kako še okrepiti vrednotenje znanja zaposlenih/odraslih v praksi?
- Kaj potrebujemo na sistemski ravni, da bo vrednotenje znanja
zaposlenih/odraslih bolj prepoznavno in uveljavljeno?
Vera Mlinar in Tanja Vilič Klenovšek, ACS
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