
Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010
Usmeritve razvoja in izzivi

Maribor, 30. november in 1. december 2010 

Evropa 2020 – vizija socialnega tržnega gospodarstva Evrope za 21. stoletje:
'V njenem ospredju so tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo:
  • pametna rast: razvijanje gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah,
  • trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva,                                                
    ki učinkoviteje izkorišča vire,
  • vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, 
    ki krepi socialno in teritorialno kohezijo.'

Spoštovani,

ob prelomu desetletja, v času, ko se kot družba in posamezniki še kar otepamo z vsesplošno krizo, postaja vloga 
izobraževanja in usposabljanja vse bolj prepoznavna in ključna za ustvarjanje novih, boljših razmer. V tem času 
se na evropski in državni ravni iztekajo strategije, zastavljene pred mnogimi leti, v drugačnih okoliščinah. Pogled 
na doseženo vzbuja mešane občutke, predvsem pa spoznanje, da je treba oblikovati nove razvojne usmeritve 
in si omisliti učinkovitejša orodja za njihovo uresničevanje. 

Tudi izobraževanje odraslih je na razpotju, zato je pravi trenutek za ovrednotenje in prevrednotenje poti in ciljev; 
slednje je temeljni namen Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2010. Na njem se boste lahko seznanili tudi 
s strokovnimi dosežki, veliko časa pa bo namenjenega dialogu med akterji izobraževanja odraslih.

Vabimo vas, da se nam pridružite in posvet s svojimi vprašanji, mnenji in pobudami sooblikujete. 

Organizacijski odbor
'Sp'Sposoosobnobnostst, da da se se uč učimoimo n, najaj bibi nam omogoč lčala 

ne ne le le priprilaglagajaajanjenje st stvarvarnosnosti,ti,
 temveč predvsem njeno spreminjanje, 

poseganje vanjo in ustvarjanje drugačne, nove.'
/Paulo Freire, mislec, izobraževalec, politik/



9.00  – 10.00  Registracija udeležencev (v preddverju dvorane Turner)

Dvorana Turner   PLENARNI DEL

10.00  – 11.30             Pozdravni nagovor in okrogla miza z ministrom
                                    • dr. Igor Lukšič, minister RS za šolstvo in šport

11.30  – 11.50  Odmor za kavo

11.50  – 12.30  Usmeritve razvoja izobraževanja odraslih v EU
   • Martina Ni Cheallaigh, Evropska komisija

12.30  – 13.15  Nacionalne prioritete in usmeritve na področju izobraževanja odraslih 
   – ReNPIO do leta 2015
   • mag. Vinko Logaj, Ministrstvo za šolstvo in šport
   • Damjana Košir, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

13.15 – 14.45   Odmor za kosilo

14.45  – 15.35       Možnosti financiranja izobraževanja odraslih v Sloveniji po Letnem programu 
                              izobraževanja odraslih
   • Ema Perme, Ministrstvo za šolstvo in šport
   • Irena Kuntarič Hribar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

15.35  – 16.00  Umestitev izobraževanja odraslih v sistemski zakon – podlage zakonodaje
   • mag. Vinko Logaj, Ministrstvo za šolstvo in šport

16.00 – 16.20  Odmor za osvežitev

16.20  – 17.00  Andragoški center Slovenije – prioritetna področja in naloge v letih 2011 in 2012
   • mag. Andrej Sotošek, ACS

17.00  – 17.20  Center RS za poklicno izobraževanje – prioritetna področja in naloge 
   v letih 2011 in 2012
   • Elido Bandelj, CPI

17.20  – 17.40          Evropsko povezovanje na področju izobraževanja odraslih (program   
   Vseživljenjsko učenje) 
   • Maja Mihelič Debeljak, CMEPIUS

18.30 – 20.00  Večerja
 

PROGRAM  1. DAN – torek, 30. november 2010



Dvorana Turner   VEČERNI PROGRAM

20.00  – 20.30  Za učinkovito promocijo izobraževanja odraslih – izkušnje s promocijsko 
   kampanjo Zgledi vlečejo 
   • Slavica Borka Kucler, ACS

20.30   Kulturni program: Od Bacha do tanga
   • Marko Hatlak, slovenski harmonikar

  PROGRAM 2. DAN – sreda, 1. december 2010
Dvorana Turner   PLENARNI DEL

9.00  – 9.45  Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji – predstavitev poteka  
   dela na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja 
   • dr. Janez Krek, Pedagoška fakulteta v Ljubljani in mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS

9.45 – 10.15  Raznolikost načinov učenja v formalnem izobraževanju in zadovoljstvo   
   udeležencev – primerjalna analiza 13 držav
   • dr. Marko Radovan, Filozofska fakulteta v Ljubljani

10.15 – 10.30  Odmor za kavo
10.30 – 12.30   DELAVNICE

Dvorana Turner Skupina A: Povezovanje neformalnega in formalnega izobraževanja prek 
   vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj
   Moderiranje dela v skupini: dr. Petra Javrh, ACS
   Predstavitve:
   • Možnosti in pogoji za vrednotenje in priznavanje znanja, pridobljenega v neformalnih in javno  
      veljavnih programih za odrasle – mag. Estera Možina, ACS
   • Modeli vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih:  
      zgledi, izzivi, rešitve – Metka Svetina, ACS
   • Priznavanje neformalnega učenja odraslih v formalnem šolskem sistemu: predstavitev 
      rezultatov evalvacije – Jasna Berložnik, Gimnazija Poljane Ljubljana in Raduška Žepič, Ljubljana 

Kristalna dvorana  Skupina B: Izobraževalna organizacija kot nosilec razvoja izobraževalne ponudbe  
   za odrasle v lokalnem okolju 
   Moderiranje dela v skupini: mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
   Predstavitve:
   •  Model partnerskega sodelovanja pri preučevanju izobraževalnih potreb in razvoju novih  
       izobraževalnih programov v lokalnem okolju – dr. Tanja Možina, ACS
   •  Preučevanje izobraževalnih potreb v lokalnem okolju s pomočjo analitične študije   
       (primer LU Ajdovščina) – Boža Bolčina in Alenka Magajne, LU Ajdovščina
   •  Preučevanje izobraževalnih potreb v lokalnem okolju s pomočjo metode fokusnih skupin  
       (primer LU Murska Sobota) – Alenka Kučan, LU Murska Sobota
   •  Od ugotovljenih potreb do zasnove novih izobraževalnih programov (primer ZIK Črnomelj)  
       – mag. Irena Bohte, ZIK Črnomelj



Dvorana Teply Skupina C: Uvajanje prenovljenih programov poklicnega in strokovnega   
   izobraževanja v organizacije za izobraževanje odraslih 
   Moderiranje dela v skupini: Lilijana Štefanič, LU Kočevje
   Predstavitve:
   • Predstavitev projekta UNIP in njegovih rezultatov – Jožica Pečnik, LU Kočevje
   • Predstavitev konkretnega izvedbenega kurikula za program predšolske vzgoje 
      – Patricija Pavlič, ZLUS
   • Predstavitev IKT orodja za izvajalce – Gregor Sepaher, RIC Novo mesto
   • Praktično usposabljanje in praktični pouk v prenovljenih programih na področju izobraževanja  
     odraslih – Elido Bandelj, CPI

12.30 – 13.00  Odmor za osvežitev

Dvorane skupin 
 
13.00 – 13.45  Oblikovanje zaključkov v skupinah

Dvorana Turner DELAVNICA

13.00 – 13.45  Evropsko povezovanje na področju izobraževanja odraslih (predstavitev razpisa  
   programa Vseživljenjsko učenje za leto 2011 in svetovanje)
   • Neža Pajnič in sodelavci CMEPIUS

Dvorana Turner PLENARNI DEL

13.45 – 14.45  Poročanje o delu v skupinah

14.45 – 16.00  Okrogla miza: sistemsko umeščanje izobraževanja odraslih in druge teme
   •  Na vprašanja izvajalcev in drugih akterjev v izobraževanju odraslih bodo odgovarjali  
      strokovni sodelavci Ministrstva za šolstvo in šport.

16.00    Zaključek posveta

 

Predstavitve prispevkov plenarnega dela, predstavitve v delavnicah in zaključke posveta bomo objavili na splet-
nih straneh Letnega posveta (http://www.acs.si/letni_posvet_2010). 

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas vabimo k ponovnemu razmisleku ter iskanju izboljšav na 
področju prakse in politike izobraževanja odraslih v Sloveniji v prihodnjem letu.

Želimo vam uspešen in prijazen zaključek leta,
Organizacijski odbor 


