
  
  

  
  

Plenarni prispevki

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010
Usmeritve razvoja in izzivi

30. november – 1. december 2010
Hotel Habakuk, Maribor

ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE 
PRIORITETNA PODRO�JA IN 

NALOGE V LETIH 
2011 IN 2012

mag. Andrej Sotošek 

Tematska podro�ja ACS

1. Temeljna podro�ja dela:
• Razvoj sistema izobraževanja odraslih
• Neformalno u�enje in izobraževanje odraslih
• Svetovanje in vrednotenje
• Kakovost in izobraževanje 
• Promocija in informiranje 

2. Mednarodni projekti

3. Druge naloge
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Razvoj sistema IO

• Analiza uresni�evanja ReNPIO v letih 
2009-2010 in zaklju�no poro�ilo 2005-
2010

• Razvoj instrumentov za sprotno 
spremljanje izobraževanja odraslih

• Evalvacija Programa OŠO

NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE ZA:

Analiza 
uresni�evanja 
ReNPIO  
2009/2010 in 
2005/2010

Poro�ilo realizacije 
prioritet, nalog in ciljev 
zadnjih dveh let obdobja 
prve ReNPIO.
Sintezno poro�ilo 
realizacije prioritet, nalog 
in ciljev prve ReNPIO. 

Sistem IO: 
- podlage za presojo 
uspešnosti prve ReNPIO in 
izhodiš�a za pripravo  
razvojnih dokumentov in 
ukrepov od 2015 in 2020,
-celovito spremljanje in analiza 
izvajanja LPIO in ReNPIO,
- evalviran Program OŠO in 
izhodiš�a za razvoj JV 
programov na podro�ju 
temeljnega izobraževanja 
odraslih

Razvoj 
instrumentov za 
sprotno 
spremljanje 
izobraževanja 
odraslih

Implementacija in 
skrbništvo spletne 
aplikacije 

Izvajalske organizacije in 
posamezniki:
- izhodiš�a za nadaljnji razvoj 
programov, dejavnosti na 
klju�nih prioritetah in nalogah 
ter ciljnih skupinah,
- celovita informacija glede 
stanja in u�inkov dejavnosti in 
rezultatov,
- podlaga za prenovo 
programa OŠO. 

Evalvacija 
Programa osnovne 
šole za odrasle

Na�rt in izvedba evalvacije 
(ACS, ZRSŠ), interpretacije 
rezultatov in izhodiš�a za 
prenovo programa
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Neformalno u�enje in 
izobraževanje odraslih

• Strokovne in razvojne naloge za razvoj 
pismenosti

• Temeljno usposabljanje za trajnostni 
razvoj

• Izobraževanje  migrantov

• Koordinacija in razvoj študijskih 
krožkov

NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE 
ZA:

Strokovne in 
razvojne naloge za 
razvoj pismenosti

Zagotavljanje nadaljnjega 
razvoja in koordinacije 
omrežja in izvajalcev na 
podro�ju pismenosti.
Prenovljeni in 
posodobljeni JV programi
(UŽU, PUM, ra�unalniška 
pismenost).
Prenovljeni programi 
usposabljanja za strokovne 
delavce.
Priprava novega programa 
za mlajše odrasle.

Sistem IO:
Evalvirani, posodobljeni in 
verificirani novi programi. 
Prenovljeni programi 
usposabljanja strokovnih 
delavcev.

Izvajalske organizacije:
Izvajanje prenovljenih in 
posodobljenih programov.
Nova znanja, kakovost, 
metode, oblike, podro�ja in 
ciljne skupine.

Posamezniki:
Nova znanja, prilagojena 
potrebam za osebno rast, 
aktivno vklju�enost v okolje, 
nadaljnje u�enje in 
izobraževanje ali 
zaposljivost.

Temeljno 
usposabljanje za 
trajnostni razvoj

Spodbuditi razvoj IO za 
trajnostni razvoj in 
implementacija na lokalni 
ravni.
Pilotna izvedba programa 
za trajnostni razvoj.
Koordinacija aktivnosti 
usposobljenih promotorjev.
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NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE 
ZA:

Izobraževanje  
migrantov

Implementacija 
izobraževalnega programa 
Za�etna integracija 
priseljencev (ZIP).
Priro�nik za izvajalce 
programa ZIP.
Usposabljanje izvajalcev 
izobraževalnega programa ZIP.

Sistem IO: 
Novi verificiran program 
usposabljanja migrantov z 
ustreznim gradivom.
Usklajeno temeljno 
usposabljanje migrantov na 
nacionalni ravni. 
Izhodiš�a za nadaljnji razvoj 
in sistemsko umeš�anje ŠK 
na druga tematska podro�ja 
in druge ciljne skupine.
Izvajalske organizacije:
Nova znanja, progami 
namenjeni novim ciljnim 
skupinam na novih 
tematskih podro�jih.
Posamezniki: 
Novi programi, nova znanja 
potrebna za integracijo, 
osebni razvoj, ve�jo 
kompetentnost in 
vklju�enost v družbo.

Koordinacija in 
razvoj študijskih 
krožkov

Strokovna podpora in 
svetovanje omrežju ŠK ter 
usposabljanje mentorjev 
ŠK.
Vzdrževanje spletne aplikacije 
in statisti�na spremljava.
Analiza stanja in izhodiš�a za 
nadaljnji razvoj omrežja ŠK.

Svetovanje in vrednotenje

• Razvoj partnerskega sodelovanja v 
svetovalni dejavnosti

• Svetovanje posameznikom in ustanovam
• IKT podpora svetovalni dejavnosti
• Evalvacija vloge delodajalcev za razvoj 

certifikatnega sistema
• Preverjanje in ocenjevanje v sistemu NPK
• Razvoj metod za ugotavljanje in 

vrednotenje kompetenc
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NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE ZA:

Spremljanje  in 
zunanja 
evalvacija 
svetovalnih 
središ�

Spremljanje delovanja 
mreže ISIO po modelu 
presojanja in razvijanja 
kakovosti.
Zunanja evalvacija delovanja 
mreže ISIO (4-letni cikel).
Na�rt in poro�ilo o 
spremljavi, interpretacija in 
ovrednotenje podatkov.   

Sistem IO:
Enotno sistemsko 
spremljanje omrežja in 
dejavnosti po modelu 
razvijanja in presojanja 
kakovosti.
Vsebinska interpretacija in 
ovrednotenje rezultatov 
spremljanja v smislu razvojnih 
izhodiš�.
Sistem partnerskega 
povezovanja in enotne 
podpore ter ponudbe 
dejavnosti v lokalnem okolju.  
Izvajalske organizacije:
Nova znanja na podro�ju 
zagotavlja in spremljanja  
sistema kakovosti.
Primerljivost in poenotenje 
na mikro in makro ravni.
Partnersko mreženje.
Posamezniki:
Celovita in kakovostna storitev.

Razvoj 
partnerskega 
sodelovanja v 
svetovalni 
dejavnosti

Spodbujanje in krepitev 
partnerskega sodelovanja 
ISIO z razli�nimi partnerji v 
lokalnem okolju.
Spodbujanje izvajanja 
razli�nih dejavnosti  za ve�jo 
dostopnost do informiranja in 
svetovanja ter VŽU. 

NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE ZA:

Svetovanje 
posameznikom 
in ustanovam

Zagotavljanje 
kakovostnega 
informiranja in 
svetovanja na 
nacionalni ravni 
posameznikom in 
ustanovam kot 
komplementarno
dopolnjevanje svetovanja 
v omrežju ISIO.
Koordinacija in aktivnosti 
na podro�ju promocije 
omrežja in dejavnosti.

Sistem IO:
Podpora za ve�jo vklju�enost 
odraslih v VŽU.
Spodbude in priložnosti za dvig 
izobrazbene ravni odraslih. 
Razvoj novih pristopov 
vrednotenja neformalno 
pridobljenih znanj preko 
omrežja ISIO.
Izvajalske organizacije:
Enoten razvoj in spremljanje 
dejavnosti in omrežja ter 
zagotavljanje sistema kakovosti.
Razvoj novih gradiv, 
pripomo�kov, orodij, kompeten�ni 
model kariernega razvoja.
Posamezniki: 
Dostopne, brezpla�ne storitve 
na podro�ju svetovanja in 
informiranja kot celovita 
ponudba partnerskega omrežja.

Informacijsko-
komunikacijska 
(IKT) podpora 
svetovalni 
dejavnosti 

Zagotavljanje orodij in 
spletni aplikacij za 
spremljanje dejavnosti.
Zagotavljanje in 
posodabljanje  
podatkovnih baz za 
kakovostno dejavnost 
ISIO.
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NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE ZA:

Evalvacija vloge 
delodajalcev za 
razvoj  
certifikatnega 
sistema

Analiza doseganja 
ciljev certifikatnega 
sistema glede na 
pove�anje zaposljivosti.
Ovrednotena vloga 
delodajalcev ter 
njihovih združenj. 

Sistem IO: 
Vzpostavljen nacionalni sistem 
vrednotenja in priznavanja 
neformalnih znanj v 
formalnem sistemu 
izobraževanja.
Prenova sistema NPK in SOK.  

Preverjanje in 
potrjevanje v 
sistemu NPK
(delovni naslov 
MDDSZ)

Oblikovati koherenten 
in kakovosten sistem 
vrednotenja in 
priznavanja neformalno 
in priložnostno 
pridobljenega znanja, v 
katerega bodo vklju�eni 
vsi socialni partnerji

Izvajalske organizacije:
Razviti modeli, na�ini, 
orodja, metode za izpeljavo 
postopkov vrednotenja in 
priznavanja.
Implementacija v omrežja 
izvajalcev (ISIO,CVŽU).
Kompeten�no usposabljanje 
presojevalcev

Posamezniki:
Brezpla�na , dostopna in 
kakovostna storitev 
preverjanja in potrjevanja. 

Razvoj metod za 
ugotavljanje in 
vrednotenje 
kompetenc

Razvoj dveh novih 
pripomo�kov, 
priro�nik s prikazom 
metod in pripomo�kov, 
usposabljanje. 

Kakovost in izobraževanje

RAZVOJ KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU 
ODRASLIH

• Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe v 
izbranih regijah

• Prenova kazalnikov kakovosti v 
izobraževanju odraslih

• Priznanja ACS za razvijanje kakovosti
• Podpora dejavnosti za razvoj kakovosti 

izobraževanja odraslih
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NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE 
ZA:

Razvojno delo -
prenova in razvoj 
kazalnikov 
kakovosti za 
formalno 
izobraževanje 
odraslih (POKI)

Po 10 letih prenovitev in 
posodobitev kazalnikov 
kakovosti; tudi opredelitev 
kazalnikov z vidika 
samoevalvacije in zunanje 
evalvacije
Oblikovanje predloga za 
uvedbo akreditacije 
infrastrukturnih 
dejavnosti (na primeru 
svetovalnih središ� ISIO).

Sistem IO: strokovne 
podlage za spremljanje 
kakovosti pri 
samoevalvaciji, zunanji 
evalvaciji in akreditaciji. 

Izvajalske organizacije:
priporo�ila, usmeritve  in 
pomo� pri izvajanju 
samoevalvacij.

Posamezniki:
zagotavljanje pravice 
udeleženca  do 
kakovostnega 
izobraževanja.

NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE 
ZA:

Usposabljanje, 
svetovanje in IKT 
podpora - za 
uporabo modela za 
samoevalvacijo 
POKI; novim 
svetovalcem za 
kakovost, 
svetovanje pri 
razvoju, IKT 
podpora

Usposobljenih 16 novih 
organizacij za uporabo 
modela POKI  in 15 novih 
svetovalcev za kakovost, 
podpora delovanju 
omrežja, razviti 
pripomo�ki za 
ugotavljanje potreb in 
razvoj novih programov.
Spletna zbirka vprašanj, 
spletni u�ni koti�ek –
portal znanja s podro�ja 
kakovosti.

Sistem IO: usposobljenost 
omrežja izvajalcev za 
vzpostavitev in izvajanje 
lastnega sistema kakovosti. 

Izvajalske organizacije:
novo znanje o postopkih 
samoevalvacije, 
zagotovljena strokovna 
pomo� svetovalcev.

Sistem IO in izvajalske 
organizacije: javni 
pregled izobraževalnih 
organizacij, ki na�rtno in 
sistemati�no izpeljujejo 
procese samoevalvacije; 
spodbuda drugim, ki še niso 
na tej poti – krepitev 
omrežja.

Spodbude za 
vlaganje v 
kakovost: zeleni 
znak kakovosti, 
priznanja ACS za 
vlaganja v kakovost

Podeljevanje in obnavljanje 
pravice do uporabe 
ZELENEGA ZNAKA 
KAKOVOSTI. Prenovljen 
koncept priznanj za 
vlaganja v kakovost ter 
izpeljana tretja podelitev 
priznanj.
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Kakovost in izobraževanje

IZOBRAŽEVANJE ZA ANDRAGOŠKO DELO 

• Razvoj novih modulov andragoškega 
usposabljanja

• Izvajanje programov andragoškega 
usposabljanja

• Šola za organizatorje (vodje) 
izobraževanja odraslih

• Informacijsko-komunikacijska podpora 
izobraževalni dejavnosti 

NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE ZA:

Razvoj in izvajanje 
programov
andragoškega 
spopolnjevanja

Razviti nove programe 
in izvajati obstoje�e 
programe 
andragoškega 
spopolnjevanja  za 
razli�ne ciljne skupine

Sistem IO: 
Zagotoviti, da bodo v sistemu 
izobraževanja odraslih delovali 
usposobljeni kadri. 
U�inkovitejši sistem 
spopolnjevanja andragoških 
delavcev. 

Razvoj šole za 
vodje/organizatorje 
izobraževanja 
odraslih

Zagotoviti na�rtno in 
sistemati�no 
usposabljanje osebja, 
ki opravlja vlogo 
vodje/organizatorja 
izobraževanja odraslih.

Izvajalske organizacije in 
posamezniki:
Dostopnost ponudbe 
usposabljanja za andragoško 
delo. Možnost sre�evanja 
andragoških delavcev, 
izmenjava izkušenj.

Posamezni andragoški delavec 
bo lahko uveljavil svoje 
predhodno pridobljeno znanje.

Razvoj postopkov 
priznavanja že 
pridobljenega 
znanja 

Omogo�iti udeležencem 
programov, da uveljavijo 
svoje predhodno 
pridobljeno znanje 
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Promocija in informiranje 
Promocijska dejavnost:
Razvojni nalogi:

1. Teden vseživljenjskega u�enja sistemati�en pristop k promociji (od 
leta 1996 naprej)

2. Zgledi vle�ejo nadgradnja instituta 'dobitniki priznanj ACS za promocijo 
u�enja in znanja‘  (od leta 2007 naprej)

Podporne naloge:

• Spletne strani ACS
• Mese�no glasilo e-Novi�ke
• Letopis izobraževanja odraslih
• Organiziranje dogodkov v Sloveniji (Letni posvet o IO, študijski 

obiski ACS …) in dejavne udeležbe na strokovnih dogodkih doma 
in v tujini

• Stiki z mediji
• Promocijska gradiva

NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE 
ZA:

Teden 
vseživljenjskega 
u�enja  TVU -
sistemati�en 
pristop  k promociji 
na nacionalni, 
regionalni in lokalni 
ravni

Ozaveš�anje najširše 
javnosti o pomenu in 
pojavnih oblikah ter 
vsebinah VŽU.
Promoviranje izjemnih 
u�nih in strokovnih dosežkov 
v izobraževanju odraslih. 

Sistem IO:
Zelo uspešen, partnersko 
zasnovan, nacionalni 
projekt promocije VŽU z 
odli�nimi rezultati.

Izvajalske organizacije:
Partnersko sodelovanje na 
podro�ju promocije, 
informiranja, svetovanja in 
motivacije vseh ciljnih 
skupin za VŽU.
Kakovostna gradiva ter 
znanja na podro�ju 
promocije in motivacije.

Posamezniki: 
Brezpla�en dostop do 
številnih dogodkov, 
predstavitev, svetovanj, 
informiranja, motiviranja za 
razli�ne možnosti VŽU.

Zgledi vle�ejo: 
nadgradnja 
instituta 'dobitniki 
priznanj ACS za 
promocijo u�enja in 
znanja’

Ozaveš�anje izbranih ciljnih 
skupin in najširše javnosti o 
primerih dobre prakse na 
podro�ju izjemnih dosežkov 
posameznikov na njihovi 
karierni poti ter v mo�i in 
pomenu VŽU.
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NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE ZA:

Spletne strani 
ACS

Mese�no glasilo 
e- Novi�ke

Letopis 
izobraževanja 
odraslih

Organizacija 
dogodkov in 
dejavnosti doma 
in v tujini

Stiki z mediji

Promocijska 
gradiva

Sprotno informiranje 
strokovne in širše 
javnosti o dogodkih, 
aktivnostih, rezultatih na 
podro�ju dela ACS, IO in 
VŽU.

Sodelovanje na 
strokovnih  dogodkih 
in pri aktivnostih doma 
in v tujini.

Dejavni stiki z mediji in
drugimi javnostmi.

Sistem IO:
Sprotna in celovita 
obveš�enost o 
dejavnostih, dogodkih in 
dosežkih na podro�ju 
izobraževanja odraslih.

Izvajalske organizacije:
Promocija dejavnosti in 
dosežkov na regionalni in
lokalni ravni.
Podpora pri pridobivanju 
informacij, podatkov in 
sodelovanje pri organizaciji 
dogodkov ter aktivnosti. 

Posamezniki:
Strokovna pomo� in dostop 
do razli�nih informaciji.

Promocija in informiranje 

Informacijska dejavnost ACS:
• Baze podatkov in kazalniki 

• InfO-mozaik

• Pregled izobraževanja in u�enja 
odraslih 

• Knjižnica ACS

• IKT mreža in intranet ACS
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NALOGE CILJI KORISTNOST NALOGE ZA:

Baze podatkov in 
kazalniki

InfO-mozaike�
evropski kazalniki,, 
statisti�ni podatki,, 
rezultati razvojno-
raziskovalnih
projektov.
Pregled 
izobraževanja in 
u�enja odraslih
pregled nad 300 
izvajalcev in nad  
4.000 programov
Knjižnica ACS
Preko 9.000 izvodov 
knjižnega gradiva
IKT mreža in 
intranet ACS

Zagotavljanje javno 
dostopnih, posodobljenih 
in kakovostnih 
informacij ter 
podatkov.

Zagotavljanje javno 
dostopnega gradiva in 
strokovne literature.

Sistem IO, izvajalske 
organizacije in 
posamezniki:

Sistemati�no in strokovno 
zbiranje, urejanje in 
priprava podatkov in 
strokovnega gradiva za 
uporabnike na vseh ravneh.

Strokovna pomo� pri 
pripravi in uporabi 
informacijskih in 
podatkovnih baz ter 
strokovnih gradiv.


