STROKOVNI DOGODEK
9. SEPTEMBER 2020

Promote your Soft Skills
with Open Badges

SoftSkills4EU:
Promote your Soft Skills with Open Badges
“Ovrednotimo in okrepimo svoje mehke veščine z digitalnimi značkami”
Kraj: RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

KOORDINATOR PROJEKTA: Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Slovenija

Moderator dogodka: Tina Kržišnik, RIC Novo mesto

PROGRAM

13.00 – UVODNI POZDRAV
Gregor Sepaher, direktor RICa Novo mesto
13.05–13.15 – POMEN PROJEKTA SOFT SKILLS4EU
Prenos dobrih praks na področju razvoja orodij za merjenje in krepitev mehkih veščin in pomen le-tega za izobraževanje,
svetovanje in vseživljenjsko učenje
Tina Kržišnik, vodja projekta SoftSkills4EU, RIC Novo mesto
13.15–14.00 – PREDAVANJE
Kaj lahko storim jaz za boljše medosebne odnose na delovnem mestu in v osebnem življenju
Damijan Perne, dr. med. psihiater
14.00–14.30 – PODELITEV NAGRAD NATEČAJA »POKLICI V OČEH MLADIH«
Predstavitev projekta VšečKAM in GREM -  Karierni center za mlade
Tea Sulič, RIC Novo mesto
14.30–15.00 – IZMENJAVA IZKUŠENJ IN POGOSTITEV

DELAVNICE V DOPOLDANSKEM ČASU (v treh skupinah)

Damijan Perne

dr. med; specialist psihiater

11.00–12.30
Ovrednotimo svoje mehke veščine in jih uporabimo v Europass življenjepisu
Tea Petančič, Poslovno svetovanje Tea Petančič, s.p.
Tadeja Arkar, RIC Novo mesto
Delavnica je namenjena iskalcem zaposlitve in vsem tistim, ki želijo
sistematično prikazati svoje kompetence v svojem življenjepisu.
11.00–12.30
Pomen in uporaba mehkih veščin za življenje v novi državi
Ksenja Lorber, Poslovno svetovanje in mediacija
Mateja Kopina, RIC Novo mesto
Delavnica je namenjena predvsem tistim tujcem, ki bi se želeli še bolj povezati
z okoljem, v katerem živijo.
11.00–12.30
Kako vrednotiti mehke veščine v teoriji in praksi ter pomen referenc
Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d.o.o.
Tina Kržišnik, vodja projekta SoftSkills4EU, RIC Novo mesto
Tea Sulič, vodja projekta KCM, RIC Novo mesto
Za koga: za vse, ki bi želeli pri svojem delu uporabiti učinkovito orodje za
vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin (izobraževalci odraslih, karierni
svetovalci, prostovoljci, mladina itd. ).
Udeleženci bodo na delavnici spoznali postopek vrednotenja mehkih veščin
v spletni učilnici s pomočjo digitalnih značk, se seznanili z njihovo uporabo v
Europass dokumentih ter reflektirali uporabnost novo nastalega orodja z vidika
vrednotenja kariernega in osebnega razvoja. Mladi bodo preizkusili postopek
pridobitve značke »Zgleden zaposlen« in izmenjali izkušnje dobljenih rezultatov
s kariernimi svetovalci in kadroviki, slednji pa bodo dobili izkušnjo uporabnosti
orodja na primeru dela s ciljno skupino mladih.

Delovne izkušnje

• Službuje kot predstojnik CKP Univerzitetne
psihiatrične klinike Ljubljana
• Dvajset let delovnih izkušenj kot zdravnik v
psihiatriji
• Sedemnajst let specialist psihiater
• Osem let strokovni in poslovni direktor
Psihiatrične bolnišnice Begunje
• Dve leti predstojnik Centra za
izvenbolnišnično psihiatrijo Univerzitetne
Psihiatrične klinike Ljubljana
• Štiri leta župan Mestne občine Kranj
• Zadnjih 10 let predava o komunikaciji in
drugih strokovnih temah s področja psihiatrije
ter komunikacije na številnih strokovnih
srečanjih
• 30 let »odrskih izkušenj«, kot dramski igralec,
trenutno član Šentjakobskega gledališča, ter
Gledališča Toneta Čufarja Jesenice

ZA PRIJAVE NA DOGODEK KLIKNITE
TU

