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ДНЕВНИ РЕД 
Трендови у вредновању неформалног и 
информалног учења (ВНФИЛ) у ЕУ и суседству 

 
О Н Л А Ј Н  Д О Г А Ђ А Ј  2 9 .  М А Р Т А  9 : 0 0  –  1 2 : 1 0  
 

Р Е З И М Е :  

Вредновање неформалног и информалног учења срж је политике целоживотног учења. 
Вредновање омогућује људима да се њихове вештине развијене кроз посао, грађански 
ангажман или хобије идентификују, документују и признају. Помаже им у потрази за бољим 
послом и даљим образовањем. Људи постају свеснији сопствених снага и мотивише их да се 
посвете даљем учењу.  

Вредновање даје видљивост резерви доступних вештина и све је боље поимање да би се тако 
могле испунити празнине у вештинама и смањити траћење интелектуалног потенцијала. 
Скраћивањем времена неопходног за усавршавање и преквалификацију, вредновање би могло 
да одигра значајну улогу у опоравку од пандемије и двоструку транзицију - дигиталну и зелену.  

Делотворни системи вредновања се простиру кроз тржиште рада, економски развој и политике 
образовања, што може отежати њихову израду. За њих је потребно решење основано на 
добром разумевању потреба корисника, потпору послодаваца и отвореност образовног система 
како би се омогућили флексибилни путеви учења. Услуге високог квалитета које се заснивају на 
нормама и доброј информацији, активности информисања и усмеравања интегрални су део 
процеса признавања механизама од поверења.  

Током 2021. године ЕТФ је направио студију о вредновању која је покрила следеће државе: 
Азербејџан, Јордан, Грузију, Молдавију, Украјину. Студија идентификује напредак и изазове на 
путу ка прогресивном расту система вредновања. Главни циљ вебинара је пружање потпоре 
даљем развоју система вредновања у државама партнерима ЕТФ-а кроз: 

• представљање и вредновање резултата студије ЕТФ-а у више држава и разговоре о 
препорукама о политици; 

• представљање места вредновања у програму ЕУ о новим вештинама; 

разменом добрих пракси из држава партнера и држава чланица ЕУ. 
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Време Тачка дневног реда Говорник 

9:00 - 9:10 Речи добродошлице од ЕТФ-а Мануела Прина, шеф одељења за 
идентификовање вештина и развоја, ЕТФ 

9:10 - 9:15 ВНФИЛ у програму вештина Европска комисија за 2020. (још 
неодлучено) 

9:15– 9:30 Спровођење ВНФИЛ-а у ЕУ и развојни 
трендови 
(праћено сесијом питања и одговора) 

Ernesto Villalba-Garcia, Cedefop 
 

9:30– 9:50 Резултати студије ЕТФ-а о вредновању 
обављене 2021. године у неколико 
држава (праћено сесијом питања и 
одговора) 

Anni Karttunen, Globedu 
Maria Rosenstock, ETF 

9:50– 10:20 Панел за дискусију с представницима 
држава партнера ЕТФ-а 
(праћено сесијом питања и одговора) 

(још неодређено) Агенција за контролу 
квалитета образовања, Азербејџан 
 
 
Нани Далакишвили, шеф одељења ТВЕТ-а 
за гарантовање квалитета,  
Лонда Миндијашвили, координатор РНФЕ-а,  
одељења ТВЕТ-а за гарантовање 
квалитета, Националног центра за 
побољшање квалитета образовања 
(NCEQE), Грузија  
 
Галина Русу, Државни секретар 
Министарство образовања и истраживања, 
Република Молдавија 
 
Володимир Ковтунец, заменик 
председавајућег Националног тела за 
квалификације, Украјина 

10:20– 10:30 Пауза за кафу  

10:30– 11:00 ВНФИЛ финансирање Шведска - 
финансирање ВНФИЛ-а за 
квалификације више разине ВЕТ-а 
(праћено сесијом питања и одговора) 

Anna Kahlson, виша саветница, Шведска 
национална агенција за високо струковно 
образовање (MYH) 

11:00– 11:30 ВНФИЛ и неформалне квалификације 
у Пољској - са становишта пружалаца 
тих услуга 
(праћено сесијом питања и одговора) 

Edyta Migalka,  
Marek Marczak, Фондација за 
сертификовање струковног образовања 
ВЦЦ, Пољска 
 

11:30- 12:00 Вештачка интелигенција у решењима 
усмереним на корисника за израду 
профила - развој вештина, SkillLab 
(праћено сесијом питања и одговора) 

Simon Schmidt, SkillLab 

12:00 -12:10 Закључци и затварање Arjen Deij, ETF 

 

 


