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Učni izidi v izobraževanju odraslih 
Podpora strokovnim delavcem, ki pripravljajo prijave na razpise 

 

9. maj 2018  
ČEBELARSKI CENTER SLOVENIJE  

Brdo pri Lukovici 8, Lukovica pri Domžalah 
http://www.czs.si/ 

 
 
 

Spoštovani izobraževalci odraslih,  
 
Pri svojem vsakdanjem delu se veliko pogosteje kot ostali pedagoški delavci srečujete s potrebo po 
učinkovitem zapisovanju učnih izidov. Za prijave na razpise pripravljate neformalne izobraževalne 
programe, programe prilagojene za znane naročnike – podjetja, zavode za zaposlovanje, ministrstva ali 
pa izvajate javno veljavne programe s prilagoditvami.  
V vseh primerih je sposobnost jasnega in natančnega definiranja učnih izidov tesno povezana z 
uspešnostjo in učinkovitostjo vašega dela. Iz izkušenj tudi vemo, da je učno-ciljno načrtovanje prej 
izjema kot pravilo v praksi, kjer v glavnem prevladuje vsebinsko načrtovanje.  
Zato vas vljudno vabimo na delavnico Učni izidi v izobraževanju odraslih, kjer se boste: 
 

- seznanili s pomenom ustreznega zapisovanja in ocenjevanja učnih izidov v programih za 

izobraževanje odraslih, 

- spoznali z ustreznimi orodji za pisanje učnih izidov,   

- v praktičnem delu preizkusili v konkretnem zapisovanju učnih izidov.  

 
Delavnica vam bo omogočila vpogled v lastno prakso in njeno izboljšanje. Ponudila vam bo strokovno 
teoretično podprt, pa vendarle praktično in uporabno naravnan pristop. Pridobili boste  kompetence 
za zapisovanje učnih izidov in se urili v procesno-ciljnem načrtovanju andragoškega dela. 
 
Delavnico bodo vsebinsko pripravili ECVET eksperti mag. Brigita Kruder (LU Slovenska Bistrica), mag. 
Tanja Vilič Klenovšek (Andragoški center Slovenije) in Aleksandar Lazarević (Elektrotehniško-
računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana) 
 
Vljudno vabljeni, da se prijavite na spodnji povezavi:  
PRIJAVA 
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 7. maja 2018, število mest je omejeno. 

http://www.cmepius.si/
http://www.czs.si/
https://ankete.cmepius.si/index.php?r=survey/index/sid/599642/lang/sl


 

 

 

Učni izidi v izobraževanju odraslih 
OKVIRNI PROGRAM 

 

9. maj 2018, Čebelarski center Slovenije 

09:00 – 09:30 Prihod in registracija udeležencev 

09:30 – 10:00 

UVOD V DELAVNICO 
CMEPIUS se predstavi (nekaj besed o ECVET-u, EPALE, Erasmus+) 
Predstavitev aktivnosti Andragoškega centra Slovenije  
ECVET in učni izidi v izobraževanju odraslih 

- Zakaj zapisovanje učnih izidov 

10:00 – 11:30 

Praktični del delavnice:  
- ustrezno zapisovanje in ocenjevanje učnih izidov v programih za izobraževanje 

odraslih in predstavitev taksonomij(e) za pisanje učnih izidov 
- praktično delo na primerih iz prakse – prvi del 

11:30 – 12:00 Odmor 

12:00 – 13:30 

Praktični del delavnice:  
- ustrezno zapisovanje in ocenjevanje učnih izidov v programih za izobraževanje 

odraslih in predstavitev taksonomij(e) za pisanje učnih izidov 
- praktično delo na primerih iz prakse – drugi del 

13:30 – 14:00 Evalvacija delavnice in zaključek 

14:00 – 15:00 Kosilo 

Udeležba na dogodku je brezplačna.  
Organizator dogodka si pridružuje pravico spremembe vsebine programa.  


