
 
 
Datum: 5.11.2008 
 
Spoštovani,  
v okviru projekta CPI 'Promocija neformalnega in priložnostnega učenja' organiziramo regionalne 
posvete, s katerimi želimo, predvsem s pomočjo prikaza dobrih praks, povečati zavedanje o pomenu 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj pri uveljavljanju nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij v praksi. 
 
V sodelovanju s Šolskim centrom Novo mesto organiziramo posvet  
 
 

PROMOCIJA 
PRIZNAVANJA NEFORMALNEGA IN PRILOŽNOSTNEGA UČENJA, 

 
ki bo 25. novembra 2008 ob 10. uri v prostorih Šolskega centra Novo mesto 

 
 
Program posveta: 
 
10.00-10.15 Uvodni nagovor direktorja Šolskega centra Novo Mesto, g. Štefan David 
 
10.15 - 11.30, izvaja CPI 

• Socialno partnerstvo v certifikatnem sistemu v Sloveniji, mag. Primož Hvala Kamenšček  
• Predstavitev rezultatov spremljave certifikatnega sistema, Barbara Kunčič 
• Prestavitev projekta OECD 'Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja' ter ugotovitev 

in priporočil strokovne skupine OECD za nadaljnji razvoj priznavanja neformalnega in 
priložnostnega učenja v Sloveniji, Veronika Šlander  

• Razprava 
 
Odmor z napitki in prigrizki od 11.30 do 12.00 
 
12.00 – 14.30, predstavitve dobrih praks in podatkov iz regije 

1. Primeri dobre prakse iz regij 
• Sodelovanje šola - podjetje ter priznavanje znanja v Šolskem centru Novo mesto, Zlatko 

Zepan in Aleksandra Barič Vovk 
• Primeri priznavanje neformalnega znanja na šoli Grm Novo mesto-center biotehnike in 

turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Marjana Kos  
• Nacionalne poklicne kvalifikacije v Krki, d.d., Novo mesto, Alenka Kralj Pučko 
2. Predstavitev potreb po delavcih in načinov njihovega zadovoljevanja v Dolenjski in Posavski 

regiji, Jože Giodani, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto 
3. Razprava in zaključki 

 
Veseli bomo vašega aktivnega sodelovanja! 
 
Zaradi lažje organizacije vljudno prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-mail ...   
 
 
Urška Marentič,          Veronika Šlander,   
Vodja oddelka         Koordinatorica projekta 



 
Vabljeni:  
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,  
Ministrstvo za šolstvo in šport,  
Državni izpitni center,  
Podjetja iz regij 
Občina  
Zbornice 
Sindikati   
Zavod za zaposlovanje – območne enote 
Šole oz. izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja  
 
Na posvetu boste prejeli naslednja strokovna gradiva: 

• Publikacija ‘Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja’, projekt OECD 2006-2007 
• Spremljanje certifikatnega sistema 

 
 
 
 
 


