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PROGRAM

Pozdravni govor

ECVET danes in jutri

ECVET forum 2015 – fleksibilne kvalifikacije in potrebe na trgu dela

Kako se učni izidi umeščajo v programe usposabljanj

Odmor

Zaključki in povzetki

Kosilo



Nacionalna skupina ECVET ekspertov
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Skupina ekspertov
Nataša Hafner Vojčič, MIZŠ

Darko Mali, CPI

Tanja Vilič Klenovšek, ACS

Barbara Kunčič Krapež, CPI

Helena Žnidarič, CPI

Miran Papež, ŠC Velenje

Aleksandar Lazarević, Vegova LJ

Naloge ECVET ekspertov
• Promocija, razvoj in implementacija 

ECVET principov v prakso

• Povezovanje s tujimi ECVET eksperti in 
izmenjava izkušenj

• Pomoč pri razvoju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja

• Usposabljanje izobraževalcev pri 
pripravi učnih programov (učne enote, 
učni izidi)
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Od leta 2012 …..



• koordinacija skupine ECVET 
ekspertov

• promocija ECVET-a pri razpisih 
CMEPIUS-a

• priprava ECVET dogodkov 
(delavnice, konference)

• implementacija ECVET-a v 
projekte Erasmus+
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CMEPIUS team



EVET danes in včeraj
• seminar vzajemnega učenja :PLA 

Mala nedelja – vzpostavili mrežo 
ECVET ekspertov sosednjih držav

• tesno sodelovanje s poklicnimi šolami 
pri uporabi ECVET načel za izvajanje 
mednar odne mobilnosti

• priročnik za šole & priročnik za 
izobraževalce odraslih

• izvajanje delavnic za učitelje –

pisanje učnih izidov

• izvajanje regionalnih info 

delavnic.

ECVET jutri 

• podpora šolam pri izvajanju kvalitetne
mobilnosti dijakov

• ECVCET v izhodiščih za pripravo
izobraževalnih programov nižjega in 
srednjega poklicnega izobraževanja in

programov srednjega strok. izob.

• Implementacija priporočil za podporo
ECVETA v izobraževanju odraslih

• implementacija ECVETA v izobraževanju
odraslih (delavnica ocenjevanje , 
potrdila)

• seminar vzajemnega učenja (PLA) v 
Avstriji

• vključevanje ECVET ekspertov v EPALE   
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MENTALNI FITNES

• razdelitev v skupine

• 1 kuverta za vsako
skupino

• iskanje povezav

“Learn, how to see. Realize that 

everything connects with everything 
else.”

Leonardo da Vinci
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TRI, ŠTIRI, ………………. ZDAJ



NASMEJ SE SVETU!

BODI VIDEN!
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