
                                                       
 

 

VSE TO ZNAM IN ZATO NEKAJ VELJAM! 

Zabeleži svoje (neformalno) učenje in izkušnje - predstavi svoje kompetence. 

Ali si vedel_a – da bo prihodnost priznavanja in beleženja znanja veliko bolj v lasti in upravljanju 
posameznikov samih. Priznalo se bo še tako drobne, a pomembne izkušnje, pridobljene skozi celo 
življenje, saj bodo pomagale izboljšati sliko kompetenc vsakega posameznika.  

Beleženje in priznavanje znanja pa bo vedno bolj digitalno – zato uporabi digitalne učne značke! 

Kaj so digitalne učne značke – preverljive, prenosne digitalne značke, ki zabeležijo podatke o tvojih 
spretnostih in dosežkih, ki si jih osvojil in se shranjujejo v mobilni aplikaciji. Predstavljajo lahko veliko 
vrst učnih dosežkov, kot na primer trde veščine in spretnosti, mehke veščine, sodelovanje v aktivnostih, 
uradno potrdilo/certifikat, vključenost v skupnost ali nova znanja in spretnosti, ki jih tradicionalni 
izobraževalci ne priznavajo. Z njimi lahko zabeležiš tudi svoje prostovoljne izkušnje! 

V okviru projekta MEDREGIJSKA PROSTOVOLJSKA MREŽA (PRO-NET), ki ga sofinancira Ministrstvo RS 
za javno upravo vas vabimo na usposabljanje »VSE TO ZNAM IN ZATO NEKAJ VELJAM!«, ki bo potekalo 

 

v prostorih Društva ko-RAK.si in Društva PO-MOČ 
na naslovu Ul. Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica, 

24.2.2023 ob 14:00. 

 

Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na info@ko-rak.si ali na tel. št. 0801611. 

Zakaj bi se prijavil_a? 

• Da spoznam orodja za beleženje neformalnega znanja – med drugim tudi digitalne učne 
značke. 

• Da spoznam 2 platformi preko katerih lahko beležim svoje učne in delovne (ali prostovoljne) 
izkušnje. 

• Da v praksi spoznam, kako se uporabljajo digitalne učne značke.  

• Da si zagotovim prost dostop do aktivnosti in dodatnih gradiv na platformi Ljubljana mesto 
učenja 

• Da si zagotovim možnost nadaljnjega mentoriranja/kariernega svetovanja (do 3 ure 
mentorstva »na daljavo«). 

Kdo se lahko prijavi?  

Vsak, ki ga zanima kako in zakaj je pomembno beležiti svoje učenje in izkušnje ter še ni dopolnil_a 30 
let.  

 

 

 

https://ljubljana.cityoflearning.eu/
https://ljubljana.cityoflearning.eu/

