ECVET kot podpora vseživljenjskemu učenju
25. november 2016, Hotel Triglav, Bled
Delavnica Učni izidi v izobraževanju odraslih, ki bo potekala 25. novembra 2016 v Hotelu
Triglav na Bledu, je namenjena izobraževalcem odraslih in tistim, ki pripravljajo programe za
izobraževanje odraslih. Glavni cilj delavnice je seznanitev udeležencev o pomenu ustreznega
zapisovanja in ocenjevanja učnih izidov v programih za izobraževanje odraslih, predstavitev
taksonomij(e) za pisanje učnih izidov, sledilo pa bo praktično delo na primerih iz prakse.
Izobraževalci odraslih se veliko pogosteje kot ostali pedagoški delavci pri svojem vsakdanjem
delu srečujejo s potrebo po učinkovitem zapisovanju učnih izidov. Za prijave na razpise
pripravljajo neformalne izobraževalne programe, programe prilagojene za znane naročnike –
podjetja, zavod za zaposlovanje ali pa izvajajo javno veljavne programe s prilagoditvami.
V vseh primerih je sposobnost jasnega in natančnega definiranja učnih izidov tesno povezana
z uspešnostjo in učinkovitostjo njihovega dela. Iz izkušenj tudi vemo, da je učno-ciljno
načrtovanje prej izjema kot pravilo v praksi, kjer v glavnem prevladuje vsebinsko načrtovanje.
To pogojuje tudi slabo poznavanje taksonomije, ki je za kvalitetno načrtovanje nujno
potrebna. Posledično pa so šibke tudi nadaljnje faze kot načrtovanje vsebin, izbira ustreznih
metod in oblik dela, izvedba usposabljanja ter preverjanje stopnje usvojenosti ciljev. Jasno in
ustrezno definiran učni izid pa lahko pomembno prispeva k izboljšanju tovrstne prakse.
Delavnica naj bi izobraževalcem odraslih omogočila vpogled v lastno prakso in njeno
neposredno izboljšanje. Ponudila bo strokovno teoretično podprt, pa vendarle praktično in
uporabno naravnan pristop. Udeleženci delavnice bodo pridobili kompetence za zapisovanje
učnih izidov in se urili v procesno-ciljnem načrtovanju andragoškega dela.

Vljudno vabljeni!
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PROGRAM

9.00 - 9.30

Prihod in registracija

9.30 – 10.45

UVOD V ECVET

-

Kaj je ECVET? (Ana Stanovnik Perčič – CMEPIUS)

-

Predstavitev priročnika »ECVET v izobraževanju odraslih« (Barbara Kunčič
Krapež, ECVET ekspertka – CPI)

-

Učni izidi in vrednotenje že pridobljenega znanja, spretnosti, kompetenc
(mag. Tanja Vilič Klenovšek, ECVET ekspertka – ACS)

-

Izzivi za izobraževalce odraslih v praksi (mag. Brigita Kruder, ECVET
ekspertka – LU Slovenska Bistrica)

10.45 – 11.00

Odmor

10.00 - 13.00

Uvod v praktični del delavnice
-

Jasna opredelitev učnih izidov, zakaj je pomembna in glavne sestavine
taksonomije (ddr. Barica Marentič Požarnik in dr. Andreja Lavrič)

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 – 15.45

Uporaba Bloomove taksonomije v praksi – delavnica (ddr. Barica Marentič
Požarnik in dr. Andreja Lavrič)

15.45 – 16.00

Evalvacija programa in zaključek
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