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S tem glasilom projekta Upskillead želimo 
deliti informacije in novosti o projektu ter 
izkušnje na področju izobraževanja 
odraslih. Pred kratkim smo prišli v 
zaključno fazo projekta, zgodilo pa se 
precej zanimivih in pomembnih stvari v 
predhodnih fazah, prav tako veliko 
zanimivih stvari pa še prihaja. Uživajte pri 
branju, za več informacij pa nas obiščite na 
http://upskillead.eu/.  

Sveže novice 

Konzorcij je raziskal stanje v vseh 
partnerskih državah, z namenom, da 
ugotovi trenutne IKT veščine in potrebe 
izobraževalcev odraslih po IKT veščinah. 
Konzorcij je na podlagi ugotovitev določil 6 
digitalnih kompetenc, ki bodo vključene v 
UPSKILLEAD Ogrodje (IO2): 

 Varnost na spletu 

 Uporaba socialnih medijev v 

izobraževanju 

 Sistemsko upravljanje v 

izobraževanju (Moodle) 

 Grafično oblikovanje 

 Spletno oblikovanje 

 Uporaba interaktivne table 

Ogrodje je bilo pripravljeno merili in 
kazalniki s katerimi bomo ocenjevali 
veščine izobraževalcev odraslih. Vključuje 

tako teoretično kot tudi znanje v praksi, 
veščine ter odnose oz. stališča, ki jih bodo 
izobraževalci odraslih pridobili; vključuje 
tudi metode ocenjevanja.  

V okviru 3. Intelektualnega rezultata smo 
razvili učni kurikulum in učno gradivo za 
izobraževalce odraslih, kar bo bistveno za 
izvedbo usposabljanja. Za prepoznavanje, 
validacijo in podporo pridobljenih digitalnih 
veščin bomo uporabili sistem Open 
Badges. Ta sistem sloni na razvitem 
Upskillead Ogrodju (IO2) glede na cilje in 
se povezuje z metodami ocenjevanja v 
IO3. Struktura (stopnje, hierarhija in 
povezave), kriteriji in opisniki za izdajatelje 
so bili tudi razviti.  

 

 

 

        

        

Partnerji projekta: 
 

 RIC Novo mesto (Slovenija) 

 Pixel (Italija) 

 Emphasys Centre (Ciper) 

 Association Euni Partners 
(Bolgarija) 

 DRPDNM - Drustvo za Razvijanje 
Prostovoljnega Dela Novo Mesto 
(Slovenija) 

 INBIE - Research and Innovation 
in Education Institute (Poljska) 

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani 
Evropske komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v 
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske 
komisije. Številka projekta: 2016-1-SI01-KA204-
021588. 

Drugo glasilo projekta Upskillead 

http://upskillead.eu/
http://www.ric-nm.si/si/
https://www.pixel-online.net/
http://emphasyscentre.com/
http://eunipartners.com/
http://eunipartners.com/
http://drpdnm.si/
http://drpdnm.si/
http://drpdnm.si/
http://www.inbie.pl/
http://www.inbie.pl/
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Partnerji trenutno delamo na razvoju 
interaktivne spletne platforme, ki bo služila 
kot odprto učno okolje, ponujala 
interaktivne možnosti skozi e-Akademijo, 
ki jo razvijamo ter e-Bazo podatkov za 
nadaljnji razvoj veščin izobraževalcev 
odraslih. Vsi izobraževalci, ki si želijo 
nadgraditi svoje digitalne veščine in ki bi 
radi sodelovali pri usposabljanju se lahko 
registrirajo na e-platformi, z uporabo 
sledeče povezave: http://upskillead-e-
learning.eu.  

 

Usposabljanje zaposlenih v 
Sloveniji  

Med 11. in 17. februarjem so se partnerji iz 
RIC-a, Pixla, Inbie, DRPD-ja in Emphasys 
udeležili kratko-trajnega in intenzivnega 
usposabljanja zaposlenih, ki ga je 
organiziral RIC Novo mesto s pomočjo 
DRPD Novo mesto, med katerim so 
izpeljali tudi 3. srečanje partnerjev v Nove 
mestu.  

 

Usposabljanje je bilo osredotočeno na 
predstavitev in analizo razvitega Open 
Badge sistema, Programa za strokovni 
razvoj, e-orodij in vloge Upskillead 
mentorja, ki bo podpiral proces nadgradnje 
in validacije kompetenc izobraževalcev 
odraslih.  
 

Promocijske aktivnosti 

Multiplikacijski dogodek, ki ga je 
organiziral partner INBIE iz Poljske, je bil 
izveden 19. Januarja 2018 v Czestochowi. 
Cilji in rezultati projekta so bili predstavljeni 
več kot 70 lokalnim in mednarodnim 
udeležencem.  

 

Partnerji iz Emphasys Centre so sodelovali 
na Mednarodnem sejmu izobraževanja na 
Cipru 2017 z naslovom “Izobraževanje in 
kariera”, ki sta ga organizirala ciprsko 
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo ter 
Ciprska trgovinska in industrijska zbornica. 

Na omenjem dogodku, ki se je izvajal med 
17. In 19. Februarjem v Nikoziji na Cipru, 
so predstavili projekt in razvite rezultate.  

RIC Novo mesto je predstavil projekt v 
okviru prispevka na Pedagoško 
andragoških dnevih z naslovom 
“Priložnosti za krepitev kompetenc 
izobraževalcev odraslih”. Dogodek, ki se je 
odvijal januarja 2018, je organizirala 
Filozofska fakulteta v Ljubljani.  

 

 

Naslednji koraki 

Intelektualni rezultat 6 

Strokovni razvojni program za 
izobraževalce odraslih – izvajanje 
usposabljanja na spletu in v učilnici, 
evalvacija in pilotna validacija 

V okviru IR6 bomo imeli možnost uporabiti 
projektne rezultate in gradiva z namenom, 
da jih pilotno preizkusimo, evalviramo in 
popravimo, preden jih ponudimo v uporabo 
širši javnosti lokalni in na EU ravni. V tem 
IR-ju bomo v izobraževanje vključili več kot 
200 izobraževalcev odraslih (v spletno 
učenje in klasično usposabljanje v učilnici), 
razvili in ponudili celosten program 
strokovnega usposabljanja, ki bo 
vključeval študije primerov, smernice, 
strategije, SWOT analizo, orodja za 
spremljanje, ocenjevalne teste itd., kar bo 
skupaj s končnim kompletom predstavljalo 
celostno ponudbo, ki bo na voljo za NVO-
je, organizacije za izobraževanje odraslih, 
javne in zasebne organizacije in ostale.   

Konkretni cilji: 

 Izvesti Strokovni digitalni 
program usposabljanja, uporabiti, 
testirati in popraviti vse razvite 
rezultate. 

 Pripraviti in postaviti smernice za 
spremljanje in ocenjevanje za 
zbiranje povratnih informacij, 
mnenj in podobno, tako na spletu 
kot na papirju.  

 Prispevati razvite rezultate tega 
IR k končnemu celostnemu 
paketu.  

 Pilotno testirati proces validacije 
v Open Badges. 

 Podpirati člane ciljnih skupin z 
namenom nadaljnje promocije 
Strokovnega digitalnega 
programa usposabljanja v okviru 
njihovih mrež.  

 Pripraviti študije primerov za 
nadaljnje učenje in promocijo.  

 

http://upskillead-e-learning.eu/
http://upskillead-e-learning.eu/
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Več informacij in novosti  

 

Ostanite v stiku in obiščite našo spletno stran: http://upskillead.eu/  in sledite nam na Facebook-u.  

  

 

     

 

 

 

   

http://upskillead.eu/
https://www.facebook.com/upskillead/

