PROGRAM DELAVNICE
6. JUNIJ 2019, SEJMIŠČE GRADEC (A)
09:00 - 10:30 UVODNI DEL

I Vladni uradnik - Uvodni govor in dobrodošlica
II Evropska Komisija – Reindustrializacijska strategija in politike Evropske Unije
Pregled strategije Komisije za izgradnjo usposobljene delovne sile za prihodnost

VABILO

III Prof. Dr. Bauer, Inštitut IPZ, Univerza v Gradcu - ‘Gonilo sprememb’
Preučevanje dejavnikov, ki spodbujajo spreminjanje trga znanja in sposobnosti

Potrebne veščine, usposabljanje in izobraževanje
v papirni in grafični industriji
DELAVNICA - 6. JUNIJ 2019, sejmišče GRADEC (A)

IV SPIN360⁰ - Predstavitev projekta SPPRING
Pregled projekta, pričakovani rezultati in začetna analiza dokumentacijskih raziskav in raziskav za grafični in
papirni sektor.
Odmor za kavo
V 11:00 - 12:30 TRENUTNE SPRETNOSTI IN ZNANJA, poteka ločeno za papirni in grafični sektor

Strokovnjaki iz industrije in za izobraževanje so vabljeni, da se pridružijo delavnici v okviru projekta
SPPRING.
SPPRING bo opredelil spretnosti in izobraževalne potrebe v proizvodnji celuloze in papirja ter grafični
industriji. To bo spodbudilo strategijo EU na področju usposobljenosti in zaposlovanja za izboljšanje
in povečanje razpoložljivosti prihodnje delovne sile.
Strokovnjaki iz podjetij, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šol in univerz, ministrstev in
agencij za zaposlovanje bodo imeli priložnost razpravljati o rezultatih ankete, ki jo bodo izvedle
zainteresirane strani v celotni EU.
Delavnica poteka vzporedno s konferenco Paper & Biorefinery, ki bo potekala od 5. do 6. junija
2019. Udeležba na delavnici je brezplačna.
7. JUNIJA 2019, 09: 00-12: 30 pa so udeleženci delavnice povabljeni, da se pridružijo izletu v
papirnico Sappi v Gratkornu, ki je znana zlasti po največjem in najnovejšem papirnem stroju.
Za več informacij se obrnite na partnerja projekta: Združenje papirništva pri GZS (petra.prebil.basin@gzs.si)

Pridružite se nam kot ključni deležnik projekta SPPRING in sodelujte v anketi!
Prijavite se here.
Projekt se financira iz Programa EU za konkurenčnost podjetij ter malih in srednje velikih podjetij (COSME), ki ga upravlja Izvajalska agencija za mala in srednja
podjetja (EASME) Evropske komisije.
Ta dokument je bil pripravljen za Evropsko komisijo, vendar odraža samo stališča avtorjev, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih
vsebuje.

Udeleženci se bodo razdelili v dve skupini (celuloza / papir in grafiki). Po uvodnem predavanju strokovnjaka o
trenutnih potrebah po spretnostih in izzivih zaposlovanja bodo razpravljali in potrdili rezultate raziskave ter drugih
dognanjih in pregled raziskav o trenutnih potrebah po znanjih in spretnostih v svojih sektorjih.
Kosilo
VI 13:30-15:00 TRENUTNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, poteka ločeno za papirni in grafični sektor
Udeleženci se bodo razdelili v dve skupini (celuloza / papir in grafiki). Po uvodnem predavanju strokovnjaka o trenutni
ponudbi izobraževanja in usposabljanja, izzivih pri registraciji programa in mentorstvu. Po tem bodo delegati
razpravljali in preverjali rezultate ankete in študije o trenutnem izobraževanju in usposabljanju v svojih sektorjih.
Odmor za kavo
VII CEDEFOP
Pregled neusklajenosti med potrebami trenutnih znanj in spretnosti ter trenutno ponudbo izobraževanja in
usposabljanja.
VIII 15:15-16:45 NESKLADJA POTREBNE USPOSOBLJENOSTI IN ZNANJ TER PONUDBE IZOBRAŽEVANJA,
poteka ločeno za papirni in grafični sektor
Udeleženci bodo ločeno po sektorjih identificirali obstoječa neskladja med ponudbo in povpraševanjem potrebne
usposobljenosti in izobraževanj ter usposabljanj v dotičnem sektorju ter podali svoja priporočila.
16:45-17:30 ZAKLJUČKI

IX POROČANJE SEKTORSKIH ZASEDANJ IN IZMENJAVA MNENJ O TRENUTNIH POTREBAH PO KADRIH IN IZOBRAŽEVANJU
X ZAKLJUČEK in napoved naslednjih korakov projekta SPPRING

