
  
  

  
  

Plenarni prispevki

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2010
Usmeritve razvoja in izzivi

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

EVROPSKO POVEZOVANJE NA PODRO�JU
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN

PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO U�ENJE

Maja MIHELI� DEBELJAK

CMEPIUS

Javni zavod z nalogo izvajanja programov 

EU s podro�ja izobraževanja in 

usposabljanja ter zagotavljanja študijske 

mobilnosti na podlagi meddržavnih in 

državnih sporazumov.
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Vloga CMEPIUS-a
Pred izvajanjem projekta/mobilnosti

– promocija programa in razpisov ter usposabljanje prijaviteljev
– podpora prijaviteljem
– izvajanje predpisanih postopkov (izbor, pogodbena razmerja)

Med izvajanjem projekta/mobilnosti
– uvajalni sestanki, spremljanje,  svetovanje in pomo�
– pregled vmesnih poro�il in spremljanje izvajanja
– tematska sre�anja

Po koncu projekta/mobilnosti 
– evalvacija (vseb. ocena, fin. in administrativno vodenje projekta, 
revizija)
– vrednotenje u�inkov programa, razširjanje rezultatov
– povezovanje in umeš�anje v nacionalni sistem, promocija rezultatov

Zakaj se EU osredoto�a 
na izobraževanje in 

usposabljanje?
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Podro�je�izobraževanja�ne�spada�v�
skupno�evropsko�politiko,�ampak�
sistemi�izobraževanja�ostajajo�v�
pristojnosti�posamezne�države�
�lanice…

…vendar�pa�EU�razvija�in�
financira�programe…

Subsidiarnost

• EU�pristojna�za�uresni�evanje skupnih
ciljev in�ukrepov

• Države �lanice odgovorne za:

– vzdrževanje in�razvoj nacionalnega sistema
izobraževanja in�usposabljana

– ohranjanje nacionalnih kulturnih ter jezikovnih
posebnosti in�raznolikosti
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Izzivi�družbe�in�gospodarstva

� Poleg�velikih�gospodarskih�dosežkov kot�so :
– Skupni�trg�in�prost�pretok�kapitala�in�dela
– Gospodarska skupnost
– Evro

�Nastajajo�novi�izzivi:
– globalizacija
– nove�tehnologije
– staranje�evropskega�prebivalstva
– brezposelnost�mladih�in�oseb�iz�ranljivih�skupin
– gospodarska�kriza

Izzivi�družbe�in�gospodarstva in�
odgovor�EU

� Odgovor EU:
• Lizbonski proces (IU 2010, 

Barcelona, Brugge,Kopenhagen, 
evropski okvir kvalifikacij, …)

• Program Vseživljenjsko u�enje
• Akcijski na�rt Izobraževanja 

odraslih

• Evropa 2020
• Kompetence za VŽU

• Mladi in mobilnost

� Ugotovitve:
• Eden izmed desetih evropejcev 

ima težave s pismenostjo;

• Eden izmed sedmih mladih v 
Evropi zapusti šolanje pred 
zaklju�kom;

• Eden od treh evropskih 
delavcev ima pridobljena samo 
osnovna strokovna znanja;  
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2010
Hitrejši�odziv�na�svetovna�dogajanja:

� Evropa�2020:�Strategija�za�pametno,�trajnostno�in�
vklju�ujo�o�rast

� Sklepi�Sveta�o�kompetencah�za�vseživljenjsko�u�enje�
(pobuda�“nova�znanja�in�spretnosti�za�nova�delovna�
mesta”

�Mladi�in�mobilnost�(krepitev�pomo�i�za�mlade�
Evropejce)

Možnosti za izobraževanje 
odraslih

VSEŽIVLJENJSKO U�ENJE
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� 1.1.2007�– 31.12.2013
� 7�milijard�EUR
� 33�sodelujo�ih�držav

Program�Vseživljenjsko�u�enje

Program�spodbuja:
�izmenjavo,�
�sodelovanje in�
�mobilnost

med�sistemi izobraževanja in�usposabljanja v�Skupnosti,�z�
namenom, da bodo�le�ti postali

SVETOVNA�REFERENCA�ZA�KAKOVOST.

SODELUJO�E DRŽAVE

� 27 držav �lanic EU 
� 3 države EFTA (Islandija, 

Liechenstein, Norveška)

� Tur�ija

� Hrvaška (2011)

� Švica (2011)

� (države zahodnega Balkana)
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Struktura programa VSEŽIVLJENJSKO U�ENJE

Program VŽU v SI in klju�ne 
kompetence - organizacija

Na nivoju organizacije:
- kulturna in strokovna umeš�enost,
- kulturna raznolikost in multikulturnost,
- razumevanje drugih kultur, sistemov in 

njihovih navad, na�inov (novi pristopi 
dela, metode),

- sposobnost dela v mednarodnem okolju,
- projektno vodenje;
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Program VŽU v Sl in klju�ne 
kompetence - posameznik

Na nivoju posameznika
– komuniciranje v tujih jezikih (govorno in pisno),
– Samorefleksija,
– razumevanje drugih kultur in njihovih navad,
– razvoj strokovnih znanj in kompetenc,
– Sposobnost delovanja v raznoliki skupini,
– projektno vodenje,
– ra�unalniška pismenost,
– spoznavanje novih metod, pristopov,
– samoiniciativnost in izboljšanje možnosti na TDS.

Zakaj�sodelovati?
Razvojno projektno delo izobraževalnih institucij in mobilnost v

mednarodnem okolju:
� je sestavni del vodenja institucije, ki prinaša novo vrednost,
� vpliva na standard kakovosti dela posameznika in institucije, 
� element povezovanja institucije z okoljem in njene 

prepoznavnosti v evropskem okolju,
� orodje za uveljavljanje dosežkov doma in v tujini,
� mehanizem za uresni�itev razvojnih pobud, 
� spodbujanje inovativnosti, kreativnosti in raznolikosti ter

mednarodne primerljivosti, 
� omogo�a strokovno rast vsem udeležencem (od u�enca do 

študenta, u�itelja, vodstva…) …
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VŽU - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Ve� razli�nih možnosti:

LEONARDO DA 
VINCI GRUNDTVIG

ERASMUS ŠTUDIJSKI OBISKI

VŽU - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Leonardo da Vinci:

LEONARDO projekti 
mobilnosti

LEONARDO projekti 
prenosa inovacij

LEONARDO 
partnerstva

LEONARDO razvojni 
projekti in mreže 
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VŽU - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Grundtvig:
GRUNDTVIG u�na 

partnerstva
GRUNDTVIG 

projekti 
prostovoljnega dela 

starejših

GRUNDTVIG 
delavnice

GRUNDTVIG nadaljnja 
izobraževanja in 

usposabljanja & obiski 
in izmenjave

GRUNDTVIG 
asistenti

GRUNDTVIG razvojni 
projekti in mreže

Leto 2010 
(nosilci odobrenih projektov-odrasli)

� 64 novih projektov
� 636 mobilnosti in
� 6 projektov prenosa inovacij

� 216 posameznikov na usposabljanjih in 
praksah (83 študentov, 133 strok. delavcev)

� Skupaj v 2010: 852 mobilnosti in 6 
projektov prenosa inovacij
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Obdobje 2007-2010
(nosilci odobrenih projektov-

odrasli)

� 198 novih projektov
� 1.943 mobilnosti in
� 26 projektov prenosa inovacij

� 653 posameznikov na usposabljanjih in 
praksah (316 študentov, 337 strok. 
delavcev)

� Skupaj v 2007-2010: 2.596 mobilnosti in 26 
projektov prenosa inovacij

Porast�sredstev�2000�� 2010:�510�%
Porast�sredstev�2007�– 2010:�27,5�%�

Absorbcija�razpoložljivih�sredstev�2000�2006:�92%,��2007:�94%,�
ocena�2008:�91�� 92%
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Leto 2010 - zanimanje

� Veliko zanimanje za vse vrste aktivnosti

� Zavrnitveni odstotek nekje med 40 in 50 %:

� Premalo sredstev glede na potrebe

� Nove organizacije 

� Kakovost in podpora dejavnosti

VŽU�– Razpis�2011
A. RAZPIS�
B. SPLETNA�STRAN�CMEPIUS
C. NAVODILA�ZA�PRIJAVITELJE�(vklju�no�z�opisi�

aktivnosti)
D. Prijavnice�(elektronske)
E. Administrativna�pravila
F. Seminarji�in�usposabljanja�za�prijavitelje

G. PRORA�UN�2011:�8.036.000�EUR
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Razpisni�roki�2011
14.1.2011 Grundtvig nadalj.�izobraž.�in�usposabljanja�
29.4.2011 &�Obiski�in�izmenjave
16.9.2011
21.2.2011 PARTNERSTVA�(Grundtvig u�na,�Leonardo�

da�Vinci)
21.2.2011 Grundtvig delavnice
4.2.2011 Leonardo�da�Vinci�MOBILNOST
28.2.2011 Leonardo�da�Vinci�PRENOS�INOVACIJ
31.3.2011 Projekti�prostovoljnega�dela�starejših�&�Grundtvig

asistenti
31.3.2011 Prijava�za�UDELEŽBO�na�študijskih�obiskih
14.10.2011
28.2.2011 Ves�stranski razvojni�projekti�in�Mreže

Povabilo�na…

�8.12�– Valorizacijska�konferenca:
“Z�ZNANJEM PROTI REVŠ�INI IN SOCIALNI
IZKLJU�ENOSTI”

�8.12�– Podelitev�jabolk�kakovosti�najboljšim�
projektom�mobilnosti

� 24.�25.�marec�2011�– Zagotavljanje�kakovosti�v�
PIU�in�IO
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Na�kratko…

1. Ne le projekti, ampak podpora redni 
dejavnosti (krepitev, umestitev, 
ideje);

2. Ve� znanja, vedenja o dogajanju in 
usmeritvah razvoja izobraževalne 
politike v širšem prostoru;

3. Spodbuda za vklju�itev – delavnica;

CMEPIUS
Ob�železnici�30a
1000�Ljubljana

tel:�01/ 620�94�50
e�pošta: info@cmepius.si

www.cmepius.si

KJE�NAJTI�INFORMACIJE ?


