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Središče 
za raziskovanje
in razvoj

Sodelavci ACS: mag. Margerita Zagmajster (vodja), mag. Peter Beltram, Katja Bider, dr. Nevenka Bogataj, 
dr. Petra Javrh, Špela Lenič, mag. Jasmina Mirčeva, mag. Estera Možina, Urška Pavlič, Vesna Prislan, 
dr. Natalija Vrečer, Natalija Žalec

Zunanji sodelavci: visokošolski učitelji oz. raziskovalci, anketarji, računalniški strokovnjaki, predavatelji, 
strokovnjaki z različnih področij ipd.

Podpiramo in spremljamo uresničevanje Resolucije o nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih (ReNPIO):

Prizadevamo si za nadaljnji razvoj neformalnega 
izobraževanja:

Strokovna podpora na področju
izobraževanja odraslih:

Uradni list Republike 
Slovenije 
Št. 90 / 30. 10. 2013 / 
Stran 9753:
http://www.uradni-list.si/1/
content?id=114925

Kazalniki: 

• spremljanje uresničevanja ReNPIO z
analizo izvajanja Letnih programov
izobraževanja odraslih

• strokovna podpora načrtovalcem
politike izobraževanja

Kazalniki: 

• podroben pregled izvajanja
programov izobraževanja odraslih,
ki jih fi nancira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ): obseg, strokovni delavci,
udeleženci, vsebine, stroški

Kazalniki: 

• analiza kompetenc, ki bi jih morali imeti učitelji
za uspešno delo v programu OŠO

• pregled sistemske ureditve profesionalnega
razvoja učiteljev v programu OŠO

• 2 fokusni skupini
• priprava poročila

Vnos metodološkega spremljanja 
z IKT podporo dejavnosti in razvoja:

Profesionalni razvoj učiteljev osnovne šole 
za odrasle (OŠO)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=114925
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Prizadevamo si za nadaljnji razvoj neformalnega izobraževanja:

Kazalniki: 

• nov izobraževalni program osnovnega
opismenjevanja za odrasle

• usposabljanje za izvajalce programa
Začetna integracija priseljencev

• usposabljanje za medkulturne
kompetence in medkulturni dialog za
svetovalce, izobraževalce odraslih
in delodajalce (na sliki)

• svetovanje na področju izobraževanja
odraslih priseljencev

• e-knjižica o dobrih praksah
izobraževalnih programov za
priseljence

Kazalniki: 

• posredovanje izkušenj s področja
trajnosti zainteresiranim deležnikom

• pripravljen osnutek novega modula
spopolnjevanja

• zasnova spletne strani za stik z
javnostjo, z izvajalci in kot lokacijo
zbirke učnih gradiv

Kazalniki: 

• izobraževalna, svetovalna in strokovna
podpora delovanju ŠK in bralnih
krožkov (BMK)

• priprava izhodišč za razvoj modulov
usposabljanja na področju
skupnostnega učenja

• fokusna skupina na temo
skupnostnega učenja

• 

Strategija (2013):
http://arhiv.acs.si/dokumenti/Strategija_vkljucevanja_
priseljencev_v_IO.pdf

Umestitev v celovit pregled Desetletja VITR:
http://www.zrss.si/pdf/051114115224_revijaviz-st4-
2014-kazalo.pdf

Karavana ŠK, letno srečanje praktikov:
http://www.youtube.com/watch?v=JjRhFIvVsvA 

Implementacija Strategije vključevanja 
priseljencev v izobraževanje odraslih 

Nadaljnji razvoj izobraževanja za trajnostni razvoj Strokovna in razvojna podpora študijskim krožkom (ŠK)

http://arhiv.acs.si/dokumenti/Strategija_vkljucevanja_priseljencev_v_IO.pdf
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Kazalniki: 

• 575 spletnih povezav (na sliki)
s področja e-izobraževanja in
uporabe IKT v izobraževanju

Kazalniki: 

• analiza delovanja SSU in BZ
• izpeljani 2 fokusni skupini
• strokovne podlage za sistemsko

umeščanje obeh projektov v nadaljnji
razvoj

• aplikacija za spremljanje izvajanja SSU,
vzdrževana na osnovni ravni (na sliki)

Kazalniki: 

• strokovna, svetovalna in razvojna
podpora omrežju PUM

• 2 delovni srečanji z namenom
izpopolnjevanja strokovnih delavcev:
Socialno podjetništvo, Uvod
v transakcijsko analizo (na sliki)

http://tvu.acs.si/paradaucenja/ekoticek 

E-kotiček Strokovne, svetovalne in razvojne naloge 
za program PUM

Analitične podlage za posodobitev modela središč 
za samostojno učenje (SSU) in borz znanja (BZ)

Prizadevamo si za nadaljnji razvoj neformalnega izobraževanja:

Vsebinski sklopi:

• viri znanja – spletni portali
• mednarodne organizacije
• elektronske revije in publikacije
• pojmovniki in slovarji
• konference
• strateški in zakonski dokumenti
• zanimive povezave ACS
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Sodelujemo v mednarodnih projektih:

Consolidation, Outcomes, Dissemination, Agency 
– CODA (Utrditev, rezultati, diseminacija, učinek)

januar 2013 – marec 2014 (odobreno 
dvomesečno podaljšanje): 
http://codaproject.eu

Primer čezmejnega ŠK, zgibanka na:
http://www.study-circles.eu/sl/%C2%BBsadje-cesarjevega-vrta-priro%C4%8Dnik-za-ljubitelje-sadjarstva%C2%AB/195 

(Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse umane e delle reti di cooperazione per la 
valorizzazione delle risorse del territorio INTERREG – Študijski krožki)

oktober 2011 – oktober 2014: http://www.study-circles.eu

Kazalniki: 

• modul za usposabljanje ranljivih skupin
za učitelje tujih jezikov oz. izobraževalcev
odraslih

• 1 usposabljanje mentorjev ŠK
• udeležba na delovnem srečanju v tujini
• diseminacija informacij n rezultatih

Kazalniki: 

• spremljanje 4 pilotnih izvedb po čezmejnem modelu ŠK
• zaključeno usposabljanje mentorjev čezmejnih ŠK
• svetovanje partnerjem v projektu,
• diseminacija rezultatov projekta

Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja 
in virov na območju INTERREG –  Study Circles 

Modul 5: Študijski krožki in inkluzivno 
učenje jezikov:
https://www.youtube.com/watch?v=UG_
jFYvB3R4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UG_jFYvB3R4
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Sodelujemo v mednarodnih projektih: Razvijamo nove modele in pristope za razvoj pismenosti 
in temeljnih zmožnosti odraslih:

Know your Lifestyle – Introducing Sustainable 
Consumption in 2‘nd Chance Education – KYL 

(Spoznaj svoj življenjski slog – Osveščanje za trajnostno 
(vzdržno) potrošnjo v izobraževalnih programih za manj 
izobražene odrasle) 2013–2015 
http://www.eaea.org/know-your-lifestyle 
http://www.acs.si/KYL

Kazalniki: 

• 1 implementacija slovenskega modula Ne varčuj z (lastno) 
energijo – v 8 skupinah PUM (na sliki) in v 3 učnih skupinah 
udeležencev programov druge priložnosti 
na Avstrijskem Koroškem

• proučitev in ovrednotenje 3 modulov in učnih gradiv 
za učitelje, pripravljenih v drugih državah

• sodelovanje na koordinacijski in mednarodni adaptacijski 
delavnici

• izvedba nacionalne adaptacijske delavnice in končna 
adaptacija v Sloveniji pripravljenega učnega gradiva

• prevod učnega gradiva za učitelje v angleški jezik 

Kazalniki: 

• 2 predavanji o dosežkih 
področja pismenosti odraslih 
na mednarodnih delavnicah 
usposabljanja učiteljev  Grundtvig 
v Celju in v Ljubljani 

• 2 sestanka ekspertne skupine za 
spretnosti odraslih v Bruslju

• 1 predstavitev politik pismenosti 
odraslih v Sloveniji na delavnici 
v Stuttgartu (na sliki)

• 1 opis primera dobre prakse za 
Unesco

Kazalniki: 

• zaključno poročilo raziskovalnega 
projekta 

• nacionalno poročilo o učinkih 
neformalnega učenja

• udeležba 2 raziskovalk in 
1 načrtovalke politik iz Slovenije 
na zaključni konferenci v Bonnu 
(na sliki)

• vodenje delovne skupine na 
zaključni konferenci in priprava 
poročila o delu delovne skupine 

Strokovne in razvojne naloge 
za razvoj pismenosti

Benefi ts of Lifelong Learning (BeLL) 
Učinki neformalnega učenja odraslih
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Središče 
za kakovost
in izobraževanje

Sodelavci ACS: dr. Tanja Možina (vodja), Zdenka Birman Forjanič, Neda Đorđević,  Alenka Jurič Rajh, 
Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc
Zunanji sodelavci: Sonja Klemenčič, Robert Šmalc, Ida Srebotnik, dr. Tatjana Novak, mag. Jasna Kržin 
Stepišnik, Mirjana Šibanc, spec., Nada Klučar, Inga Krusič Lamut, mag. Maja Zalokar, Marjana Rogelj Peršič,  
Irena Potočar Papež, dr. Suzana Turk Strmšek, Radovan Krajnc, Miran Morano, Mirjam Dominko,  
Sandra Bohinec Gorjak, mag. Marija Karba, dr. Nives Ličen, dr. Sabina Jelenc Krašovec

Prispevamo k strokovnemu razvoju izobraževalcev odraslih:

Razvili smo kompetenčni pristop 
andragoškega spopolnjevanja.

Izvedli smo različna usposabljanja 
in spopolnjevanja iz programske 
ponudbe ACS.

Za notranje mentorje in 
inštruktorje iz Nuklearne 
elektrarne Krško smo 
pilotno izpeljali nov, 64 urni 
program Usposabljanja za 
andragoško delo. 

Vključili smo se v mednarodni 
projekt Shared expertise in 
provision of adult education 
in 5 European countries – 
SHAPE, namenjen izmenjavi 
dobrih praks v izobraževanju 
odraslih med državami EU 
(Danska, Finska, Francija, 
Italija, Slovenija).

Izpeljali smo raziskovalno 
študijo o fl uktuaciji 
strokovnih delavcev 
v izobraževanju odraslih.

Kazalniki: 

• 329 udeležencev
• 142 ur usposabljanja
• 10 izpeljanih usposabljanj
• 3 IKT aplikacije

Spletna stran: 
http://izobrazevanje.acs.si/kompetence

Spletna stran: 
http://izobrazevanje.acs.si/programoteka_as
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Skrbimo za kakovost izobraževanja odraslih:

Izpeljali smo tretji krog ekspertnih 
zunanjih evalvacij v izobraževalnih 
organizacijah za odrasle. 

Nudili smo strokovno podporo in svetovanje 
izobraževalnim organizacijam pri 
samoevalvacijah in koordinirali delo v omrežju 
svetovalcev za kakovost.

Skrbeli smo za IKT podporo izobraževalnim 
organizacijam v postopkih samoevalvacije.

Izpeljali smo postopke za pridobitev 
oz. podaljšanje pravice do uporabe 
zelenega znaka kakovosti.

Po izpeljani pilotni vpeljavi smo skupaj z 
izobraževalnimi organizacijami pripravili 
končne verzije treh novih izobraževalnih 
programov za odrasle: Oblikovalka tekstilnih 
izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne 
dediščine, Družabnik/družabnica za starejše 
osebe in Ponudnik tradicionalnih izdelkov, 
pridelkov in storitev.

Kazalniki: 

• 16 delujočih svetovalcev za
kakovost

• 4  izpeljana usposabljanja
• 1 spletna učilnica v podporo delu

svetovalcev za kakovost
• 3 izpeljane ekspertne zunanje

evalvacije
• 38 nosilcev zelenega znaka

kakovosti
• 5 IKT aplikacijSpletna stran: 

http://kakovost.acs.si/ekspertna_zunanja_evalvacija
Spletna stran: 
http://kakovost.acs.si/svetovalci

Spletna stran: 
http://kakovost.acs.si/poki/nosilci_znaka 

Spletna stran: 
http://kakovost.acs.si

Spletna stran: 
http://kakovost.acs.si/aktualni_projekti/programi_za_brezposelne
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Središče 
za svetovanje
in vrednotenje

Sodelavci ACS: mag. Tanja Vilič Klenovšek (vodja), Andrej Cetinski, mag. Andreja Dobrovoljc, Vera Mlinar

Zunanji sodelavci: Ivan Arnič, Darja Čot, Jelka Kozjak Jezernik, Barbara Kunčič Krapež, Franci Lajovic, 
Urška Marentič, dr. Marko Radovan, Nataša Škofi c Kranjc

Prispevamo k celoviti svetovalni podpori v izobraževanju odraslih:

Razvijamo nove pristope v svetovalni 
dejavnosti v izobraževanju odraslih, 
pripravljamo strokovna gradiva in skrbimo 
za usposabljanje svetovalcev. 

Strokovno podpiramo mrežo 14 svetovalnih 
središč za izobraževanje odraslih – središča ISIO. Skupaj s središči ISIO smo 

izpeljali desete Dneve 
slovenskih svetovalnih 
središč in ob tej priložnosti 
izdali Info ISIO 2014–2015: 
http://arhiv.acs.si/glasila/

Info_ISIO_2014-2015.pdf.

Razvijamo in skrbimo za spletna orodja, 
ki so v podporo svetovalnemu delu. 

Smo partner skupnega spletnega portala za 
načrtovanje in razvoj kariere mladih in odraslih 
Mojaizbira.si.

Kazalniki: 

• 4 strokovna gradiva, poročila in analize
o svetovalni dejavnosti

• 5 izpeljanih spopolnjevanj za svetovalce
središč ISIO

• 5 spletnih orodij in spletnih strani
v podporo svetovalni dejavnosti

• 14 delujočih središč ISIO
• 7 prostovoljk v središčih ISIO
• 71 izpeljanih dogodkov ob Dnevih

slovenskih svetovalnih središč
• več kot 1.900 obiskovalcev dogodkov

ob Dnevnih slovenskih svetovalnih
središč

Spletna stran: http://isio.acs.si/razvoj

Spletna stran: 
http://svetovalni.acs.si/predstavitev

Spletna stran: http://isio.acs.si/sredisca

Spletna stran: 
http://www.mojaizbira.si

http://isio.acs.si/sredisca
http://arhiv.acs.si/glasila/Info_ISIO_2014-2015.pdf
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Skrbimo za vrednotenje znanja in izkušenj odraslih:

Nudimo strokovno podporo izvajalcem 
postopkov vrednotenja in priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja.

Skrbimo za strokovno podporo v sistemu 
nacionalnih poklicnih kvalifi kacij (NPK).

Sodelovali smo z Ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter z drugimi 
javnimi zavodi (RIC in CPI) pri nadaljnjem razvoju 
in evalvaciji sistema NPK.

Pripravljali smo strokovna gradiva.

Sodelovali smo pri izpeljevanju strokovnega 
spopolnjevanja članov komisij NPK.

Razvijamo in skrbimo za metode in orodja 
(v e-obliki), ki so v podporo procesu 
vrednotenja. 

Usposabljamo člane komisij za 
preverjanje in potrjevanje NPK.

Izvedli smo Evalvacijo učinkovitosti projektov pri 
delodajalcih v okviru programa Vseživljenjska 
karierna orientacija za delodajalce in zaposlene, ki se 
izvajajo v obdobju 2012–2013 in v letu 2014.

Kazalniki: 

• 15 delujočih organizacij za izpeljavo postopkov
vrednotenja

• 2 izpeljani delavnici spopolnjevanja za
strokovne delavce

• 2 poročili s predlogi za nadaljnji razvoj
dejavnosti vrednotenja

• 3 nova orodja v podporo procesu vrednotenja
• 2 IKT orodji in spletni strani v podporo procesu

vrednotenja
• 3 izvedbe usposabljanj za člane komisij za

preverjanje in potrjevanje NPK
• 44 usposobljenih članov komisij za preverjanje

in potrjevanje NPK

Spletna stran: 
http://vpnz.acs.si/portal 

Spletna stran: 
http://vpnz.acs.si/portfolijo

Učni kotiček: 
http://izobrazevanje.acs.si/koticek 
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Središče 
za promocijo 
in informiranje

Sodelavci ACS: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (vodja), Erika Brenk, Simona Kavčič, Nevenka Kocijančič, 
Darijan Novak, Mateja Pečar, Klemen Zajec

Zunanji sodelavci: David Fartek, Slavica Borka Kucler, Franci Lajovic, Peter Monetti, Jure Plešec, Ajda Turk

Javnost obveščamo in spodbujamo k učenju prek naših informacijskih poti:

Spletna stran ACS: 
http://www.acs.si/

Teden vseživljenjskega učenja (TVU):
http://tvu.acs.si

FB stran TVU:
http://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja

FB stran ACS: 
http://www.facebook.com/AndragoskiCenterSlovenije?ref=hl

YouTube kanal ACS: 
http://www.youtube.com/channel/UCkemV6617n6zWQE-gNBXQNg

Kazalniki 19. izpeljave TVU: 
• 11.770 dogodkov (500 v letu 1996)
• 1.494 prirediteljev (74 v letu 1996)
• preko 150.000 obiskovalcev
• nacionalno odprtje, Slovenj Gradec, 9. maj
• 18. andragoški kolokvij, Ljubljana, 29. maj
• 5 novih dobitnikov priznanj (skupno 198)
• 10 razstav Praznik učenja

S promocijskimi kampanjami spodbujamo vključevanje učečih se v izobraževanje odraslih:

https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
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Zgledi vlečejo: 
http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo/

Parada učenja 2013 in 2014: 
http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu

Video-publikacije o primerih dobre prakse: 
http://tvu.acs.si/paradaucenja/dobrapraksa

Multimedijski portal „Zgledi vlečejo“: 
http://mm.acs.si/zv

Kazalniki (2007-2014): 
• 9 video publikacij (3 tudi v

angleškem jeziku)
• 82.414 ogledov
• 1 tiskana publikacija
• 1 spletni portal s štirimi sklopi:

- Dobitniki priznanj
- Produkcija ACS
- Dobro s spleta
- Mala šola multimedije

Kazalniki (2013 in 2014): 
• 14 koordinatorjev
• 14 prizorišč
• skupaj okrog 500 partnerjev

na lokalni ravni
• blizu 20.000 udeležencev

vseh generacij

E-kotiček: 
http://tvu.acs.si/paradaucenja/ekoticek

Opredeljena učeča se skupnost: 
http://tvu.acs.si/paradaucenja/ucece
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Javnost obveščamo o ponudbi v izobraževanju odraslih, dejavnostih, dogodkih in dosežkih:

Področje našega dela se zrcali v besedilih in številkah:

Kam po znanje? - spletni pregled ponudbe 
izobraževanje odraslih v Sloveniji 
http://pregled.acs.si

InfO-mozaik - http://www.acs.si/InfO-mozaik

e-Novičke, glasilo ACS: 
http://acs.si/e-novicke

InfoNet, Evropski portal izobraževanja oglaslih 
http://www.infonet-ae.eu

Kazalniki za šol. leto 2014/2015: 
• objavljenih 214 izvajalcev

in 4.046 programov

Kazalniki: 
• 10 številk v slovenščini, 2 v angleščini
• 335 člankov, od tega 157 povzetih

iz drugih virov
• 2.880 prejemnikov slovenskih izdaj
• 340 prejemnikov angleških izdaj

Kazalniki: 
• 6 prispevkov v e-glasilu in na spletni

strani, 1 od teh tudi v reviji
LLinE 2/2014

• 2 prispevka v e-glasilu LLinE Newsletter
• predstavitev slovenskega IO na spletni

strani InfoNet

Kazalniki: 
• 6.148 zapisov o ustanovah
• 7.974 zapisov o posameznikih
• sodelovanje pri pripravi Monitorja

izobraževanja in usposabljanja
2014

Kazalniki: 
• 7 posodobitev oziroma novih

vsebin (statistika, rezultati
raziskav in drugo)

Kazalniki: 
• 8.942 monografskih

publikacij
• 1.694 serijskih publikacij
• 2.399 dejavnih članov

Knjižnica ACS
FB stran knjižnice:
https://www.facebook.com/ACS.knjiznica

http://www.acs.si/InfO-mozaik
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Usklajujemo in organiziramo redna letna srečanja z deležniki v izobraževanju odraslih:

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 
http://pro.acs.si/lp2014

LPoIO 2010
http://pro.acs.si/lp2010

LPoIO 2011
http://pro.acs.si/lp2011

LPoIO 2012
http://pro.acs.si/lp2012

LPoIO 2013
http://pro.acs.si/lp2013

Kazalniki od 2010 do 2014 v koordinaciji ACS: 

• že 5 let v koordinaciji ACS
• programska zasnova 
• 20 plenarnih prispevkov
• okrog 300 udeležencev
• bilten Utrinki z LPoIO



15

Projekt ESS:
Izobraževanje in usposabljanje  
strokovnih delavcev  
v izobraževanju odraslih  
od 2011 do 2014

Vodja projekta: dr. Tanja Možina  
Koordinatorica projekta: Jasmina Orešnik Cunja 
Skrbniki pogodbe na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:  
mag. Katja Dovžak, Mihaela Praprotnik, Marko Šiška

Namen projekta: Širjenje novega znanja in razvijanje zmožnosti 
izobraževalcev odraslih za opravljanje različnih vlog v izobraževanju odraslih.

Z usposabljanjem in 
spopolnjevanjem razvijati splošne 
poklicne andragoške zmožnosti 
ter specifične andragoške 
zmožnosti za opravljanje posebnih 
vlog v izobraževanju odraslih.

Razviti in posodobiti izobraževalne 
programe za različne ciljne skupine 
izobraževalcev odraslih.

Razviti nova učna gradiva. 

Razviti in posodobiti IKT aplikacije  
za podporo dejavnostim v projektu.

KLJUČNE AKTIVNOSTI: 

1. Usposabljanje in spopolnjevanje za 
andragoško delo  
(vodja Neda Đorđević)

2. Usposabljanje in spopolnjevanje za 
kakovost v izobraževanju odraslih 
(vodja dr. Tanja Možina)

3. Usposabljanje in spopolnjevanje za 
splošno neformalno izobraževanje 
(vodja dr. Nevenka Bogataj)

4. Usposabljanje in spopolnjevanje 
za svetovalno delo v izobraževanju 
odraslih  
(vodja mag. Tanja Vilič Klenovšek)

5. Usposabljanje za razvoj pismenosti 
(vodja mag. Estera Možina)

1.165 udeležencev

1.721 ur usposabljanja

6 novih oz. prenovljenih programov 
usposabljanja 

30 razvitih seminarskih učnih gradiv 

7 tiskanih učnih gradiv (priročnikov)

8 tiskanih promocijskih brošur 

1 razvojna naloga

10 vzpostavljenih spletnih učilnic

7 razvitih, prenovljenih oz. vzdrževanih 
IKT aplikacij

Projekt je potekal od 12. septembra 2011 
do 31. marca 2014. 

CILJI: NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI: 

Spletna stran:  
http://www.acs.si/IUSD_2011-2014
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Rezultate smo predstavili v posebni 
publikaciji Dosežki projekta.

Zaključna konferenca projekta  
je bila 4. marca 2014 v Ljubljani.

Udeležilo se je je 138 udeležencev.

http://arhiv.acs.si/publikacije/Brosura_Dosezki_projekta_ESS_2011-2014.pdf

Utrinki z različnih  
usposabljanj in  
spopolnjevanj v projektu:
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Vsebina zaključne konference je bila posvečena 
Izobraževalcu odraslih in njegovim raznolikim 
vlogam.

Plenarni govorci so spodbudili premisleke o:

• izobraževalcih odraslih na presečišču družbenih
sprememb ter strokovnih zahtev, 

• prioritetah usposabljanja in spopolnjevanja
izobraževalcev odraslih v Sloveniji ter 

• zasnovi nadaljnjega razvoja spopolnjevanja
izobraževalcev odraslih.

V delovnih skupinah smo razpravljali o položaju, 
nalogah ter izzivih prihodnjega razvoja in 
usposabljanja izobraževalcev odraslih, ki delujejo kot:

• vodje/organizatorji izobraževanja odraslih,

• svetovalci v izobraževanju odraslih ter

• mentorji v izobraževanju odraslih.

Vsi prispevki so dostopni na: 
 http://pro.acs.si/izo2014/prispevki

TISKANE PUBLIKACIJE, NASTALE V PROJEKTU:
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Projekt ESS:
Razvoj pismenosti ter  
ugotavljanje in priznavanje 
neformalnega učenja  
od 2011 do 2014

Vodja projekta: mag. Tanja Vilič Klenovšek 
Koordinatorica projekta: mag. Estera Možina 
Skrbniki pogodbe na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport: 
mag. Katja Dovžak, Marko Šiška

Namen projekta: Razvoj novih pristopov in modelov za razvoj pismenosti 
odraslih ter razvoj novih postopkov in sistemsko urejanje vrednotenja  
in priznavanja po neformalnih poteh pridobljenega znanja in izkušenj odraslih.

CILJI: 

• Razvoj metodologije in opisnikov za
izbrana področja temeljnih zmožnosti
in ključnih kompetenc,

• Usposabljanje strokovnih delavcev
za izvajanje prenovljenih programov za
prikrajšane skupine odraslih,

• Razvoj novih učnih gradiv za dvig
ravni pismenosti,

• Razvijanje novih orodij in pristopov
za vrednotenje in priznavanja
neformalno pridobljenega znanja in
izkušenj odraslih ter širjenje njihovega
izpeljevanja,

• Usposobljanje strokovnih delavcev
za izvajanje postopkov vrednotenja in
priznavanja neformalno pridobljenega
znanja in izkušenj odraslih.

KLJUČNE AKTIVNOSTI: 

1. Razvoj pismenosti odraslih
(vodja mag. Estera Možina)

2. Ugotavljanje in priznavanje
neformalnega učenja odraslih
(vodja mag. Tanja Vilič Klenovšek)

Dostop do gradiv Razvoj pismenosti: 
http://mm.acs.si/pismenost

Spletni portal VPNZ – Vrednotenje in 
priznavanje neformalnega znanja: 
http://vpnz.acs.si/portal

NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI: 

Spletna stran projekta: http://www.acs.si/RPUPNU_2011-2014 
Projekt je potekal od  septembra 2011 do marca 2014. 

• 200 usposobljenih učiteljev in mentorjev v javno veljavnih 
programih

• 52 usposobljenih svetovalcev in 19 informatorjev za 
vrednotenje

• 4 knjižice z opisniki temeljnih zmožnosti

• 4 izobraževalni filmi o razvoju temeljnih zmožnosti 

• 1 izobraževalna zvočnica

• 1 predstavitvena knjižica z opisom procesa in modela 
opisnikov

• 1 priročnik za učitelje: Temeljne zmožnosti odraslih

• 1 priročnik: Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

• 2 novi e-gradivi – metode za izpeljevanje postopkov 
vrednotenja

• 1 e-portal za področje vrednotenja

• 1 razvito orodje za spremljanje aktivnosti vrednotenja

• 1 predlog za sistemsko umeščanje modela ugotavljanja 
in priznavanja neformalnega učenja odraslih v omrežje 
izobraževanja odraslih
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Rezultate smo predstavili 
v dveh publikacijah:

Predstavitev dosežkov aktivnosti: 
Razvoj pismenosti odraslih

Predstavitev dosežkov aktivnosti: 
Vrednotenje in priznavanje neformalnega 
učenja odraslih od 2012 do 2014 

Zaključna konferenca z naslovom Razvijamo temeljne zmožnosti odraslih in 
odkrivamo skrito znanje je potekala 20. marca 2014 v Ljubljani.

Udeležilo se je je 147 udeležencev.

V plenarnem delu so s prispevki sodelovali predstavniki MIZŠ,  ACS ter Pedagoškega 
inštituta.

V drugem delu je delo potekalo v 4 delovnih skupinah: 

• Raziskovanje prakse, usposabljanja in nova učna gradiva,
tri naloge, s katerimi bogatimo razvoj pismenosti, 

• Orodja in metode v postopkih ugotavljanja
in vrednotenja neformalno in priložnostno
pridobljenega znanja odraslih,

• Postopek ugotavljanja in vrednotenja
neformalno in priložnostno pridobljenega
znanja odraslih in

• Partnerstva v postopkih ugotavljanja in
vrednotenja neformalno in priložnostno
pridobljenega znanja odraslih.

GRADIVA IN TISKANE PUBLIKACIJE, NASTALE V PROJEKTU:

http://arhiv.acs.si/porocila/RPUPNU_2011-2014-
predstavitev_dosezkov_aktivnosti_2.pdf

http://arhiv.acs.si/porocila/RPUPNU_2011-2014-
predstavitev_dosezkov_aktivnosti_1.pdf 

http://konferenca.acs.si/pismenost-vrednotenje-2014/
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Projekt ESS:
Merjenje učinkovitosti sistema 
izobraževanja in usposabljanja 
za izboljšanje usposobljenosti 
izobraževalcev odraslih 
od leta 2013 do 2015

Vodja projekta: dr. Petra Javrh  
Nacionalna koordinatorica projekta: mag. Estera Možina 
Drugi sodelavci ACS: mag. Jasmina Mirčeva, Špela Lenič, Katja Bider, Urška Pavlič, 
Vesna Prislan, Franci Lajovic
Partnerji v konzorciju: Andragoški center Slovenije (vodilni partner), Univerza v Ljubljani (Fakulteta za 
družbene vede, Ekonomska fakulteta, Filozofska fakulteta), Statistični urad RS
Skrbnik pogodbe na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport: Borut Čampelj

Namen projekta: Izpeljava raziskave PIAAC (Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih) 
v Sloveniji

CILJI PROJEKTA: 

• merjenje kompetenc odraslih
in mednarodne primerjave

• preučevanje uporabe, razvoja
in usihanja kompetenc (vpliv
izobraževanja, delovnega mesta
in okolja)

• preučevanje vpliva kompetenc
na ekonomski in socialni položaj
posameznika, panoge, regije in države

• pripravo priporočil in strokovnih
izhodišč za izobraževalno in druge
politike

Projekt poteka od 1. februarja 2013 do 
30. junija 2015.
Podatki za Slovenijo in drugi krog držav 
PIAAC bodo objavljeni maja 2016. 

KLJUČNE AKTIVNOSTI: 

• razvoj kazalnikov za merjenje kompetenc
odraslih

• priprava in izpeljava poskusnega in glavnega
merjenja kompetenc odraslih

• analiza stanja na področju kompetenc
odraslih in mednarodna primerjava

• nadgradnja strokovnih podlag za oblikovanje
politik za razvoj kompetenc odraslih

• določitev nacionalnih
kazalnikov za spremljanje
stanja in napredka

• razvoj in nadgradnja priporočil za
nadaljnji razvoj programov izobraževanja

• razvoj, priprava in izvedba usposabljanja
izobraževalcev v izobraževanju
in usposabljanju odraslih za uporabo sodobnih
oblik in metod učenja in poučevanja

NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI: 

• izpeljava pilotnega merjena na vzorcu 1500 
odraslih

• izpeljava glavnega merjenja na vzorcu 5000 
odraslih

• usposabljanje prek 60 zunanjih sodelavcev za 
izpeljavo raziskave

• 25 aktivnih raziskovalcev v raziskovalni 
skupini

• pripravljene teoretska izhodišča za 
9 tematskih študij in analiz

• skupna novinarska konferenca sedmih 
ministrstev ob pričetku glavne raziskave

• 28 objav o projektu v domačih in tujih medijih

Spletna stran projekta PIAAC za Slovenijo: 
http://piaac.acs.si

Spletna stran projekta PIAAC: 
http://www.oecd.org/site/piaac 
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Prvi rezultati raziskave PIAAC:

Rezultati  raziskave PIAAC v 24 državah 
vključenih v prvi krog držav so objavljeni 
v publikaciji OECD Skills Outlook 2013: 

Nekatere posebnosti raziskave PIAAC: 

• PIAAC je največja raziskava
na področju izobraževanja odraslih
v zgodovini

• prvič v zgodovini kompetence odraslih
merijo s pomočjo metodologije
in instrumentov podprtih
z računalnikom

• raziskava temelji na neposrednem
individualnem testiranju kompetenc
odraslih, ki se izvaja na domovih
izbranih anketirancev

Posebnost slovenske raziskave: 

• Slovenija se je vključila v drugi krog
raziskave PIAAC, zato bodo podatki
na voljo šele maja 2016

• minister za izobraževanje je imenoval
Nacionalno koordinacijo PIAAC
za obdobje 5 let pri Uradu za razvoj
izobraževanja

• v projektu sodeluje interdisciplinarna
raziskovalna skupina 25 raziskovalcev

• ključna posebnost slovenske raziskave
je, da cilji projekta ne vključujejo zgolj
ciljev OECD, temveč tudi analitično
aplikativne nacionalne cilje

• baza podatkov PIAAC bo ena
najbogatejših zbranih baz podatkov,
ki omogoča številne primerjave, analize
in navzkrižne študije

• raziskava ima velik nacionalni
pomen ne le za področje izobraževanja
odraslih v Sloveniji temveč tudi za
druge podsisteme in resorje.

• v raziskavi bo sodelovalo več kot
155.000 odraslih med 16 in 65 letom iz
več kot 30 razvitih držav

• OECD omogoča raziskovalcem dostop
do javne baze podatkov PIAAC prek
svoje spletne strani

• številne države so na podlagi rezultatov
raziskave PIAAC pričele pripravljati
nacionalne strategije razvoja
spretnosti in kompetenc

Evropska komisija je za 17 držav članic 
objavila podatke PIAAC v publikaciji 
Education and Training Monitor 2014:

http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html

http://ec.europa.eu/education/library/
publications/monitor14_en.pdf 

http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf


22

Mednarodna
dejavnost ACS

Članstva:

Mednarodni 
projekti:

• Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European Association for Adult 
Education – EAEA): http://www.eaea.org 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Forum o prihodnosti izobraževanja odraslih (Future Forum – FF): 

http://www.acs.si/Future_forum 
• 
• Evropsko omrežje za e-učenje (European Distance and e-Learning Network – 

EDEN): http://www.eden-online.org/
• Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society 

for Research on the Education of Adults – ESREA):
http://www.esrea.org/

• Mednarodna zveza za spretnosti odraslih (The European Basic Skills Network – 
EBSN): http://www.basicskills.eu/

• Mednarodni svet za izobraževanje odraslih (International Council for Adult 
Education – ICAE): http://www.icae2.org/

• Benefi ts of Lifelong Learning – BeLL (Učinki neformalnega 
učenja): november 2011 – januar 2014: http://www.bell-project.eu

• Consolidation, Outcomes, Dissemination, Agency – CODA (Utrditev, rezultati, 
diseminacija, učinek): januar 2013 – marec 2014 (odobreno dvomesečno 
podaljšanje): http://codaproject.eu

• Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za 
ovrednotenje znanja in virov na območju INTERREG –  Study Circles 
(Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse umane e delle reti di 
cooperazione per la valorizzazione delle risorse del territorio INTERREG – 
Študijski krožki): oktober 2011 – oktober 2014: http://www.study-circles.eu

• Implementation of the renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) 
2012–2014 in Slovenia (Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa 
za učenje odraslih (EPUO) 2012–2014 v Sloveniji): september 2012 – avgust 
2014: http://tvu.acs.si/paradaucenja in http://llw.acs.si/learningparade/lp

• Implementation of the European Agenda for Adult Learning (EAAL) 2014–
2015 – Slovenia (Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za 
učenje odraslih (EPUO) 2014–2015 v Sloveniji): november 2014 – september 
2015

• Know your Lifestyle – Introducing Sustainable Consuption in 2‘nd Chance 
Education – KYL (Spoznaj svoj življenjski slog – Osveščanje za trajnostno 
(vzdržno)potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle): 
2013–2015: http://www.eaea.org/know-your-lifestyle 

• European InfoNet Adult Education III – InfoNet (Evropski InfoNet o 
izobraževanju odraslih):oktober 2012 – september 2015: 
http://www.infonet-ae.eu

• Programme for the International Assessment of Adult Competences – PIAAC 
(Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih): januar 2013 – 
junij 2015: http://www.oecd.org/site/piaac, http://piaac.acs.si

• Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries – 
SHAPE (Izmenjava dobrih praks v izobraževanju odraslih v petih evropskih 
državah): september 2014 – avgust 2016

akcija zbiranja mnenj kandidatov za evropske poslance o izobraževanju 
odraslih in vseživljenjskem učenju: 
http://www.acs.si/Evropske_volitve_2014 
akcija zbiranja izrazov podpore za ustanovitev medsektorske skupine za 
vseživljenjsko učenje v Evropskem parlamentu

sodelovanje v anketi projekta RENEWAL: http://www.eaea.org/en/projects/
eaea-coordinated-projects/renewal.html 
sodelovanje v anketi za nacionalna poročila o politiki izobraževanja odraslih: 
http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/adult-education-policy-country-
reports.html

- sodelovanje na FF 2014: http://www.vhs.or.at/506 

http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/renewal.html
http://www.bell-project.eu
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Sodelovanje pri pripravi publikacij 
in izvedbi študij na mednarodni ravni: Študijski obiski: Drugi dogodki:

• Monitor izobraževanja in usposabljanja 2014: 
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor
_en.htm 

• Adult Education and Training in Europe: 
Advancing Access to Learning Opportunities, 
Eurydice report (v pripravi)

• Study on Analysis of Adult Learning Policies 
and their Eff ectiveness in Europe (v pripravi)

• obisk petčlanske delegacije iz Bosne 
in Hercegovine (10. do 12. september 2014)

• obisk devetčlanske delegacije iz Makedonije 
(17. junij 2014)

• obisk šestčlanske delegacije iz Bosne 
in Hercegovine (31. marec – 2. april 2014)

• obisk dveh kolegic iz Črne gore 
(26. in 27. november 2013)

• predavanje dr. Bryana Maddoxa 
(17. oktober 2014): 
http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=1582

• predavanje prof. dr. Barryja Goldinga 
(28. oktober 2014): 
http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=1579

• srečanje z dr. Ramunasom Kuncaitisem 
iz Evropske komisijev okviru Parade učenja 2014

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
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F: 01 5842 550 

E: info@acs.si 
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Direktor: mag. Andrej Sotošek

V akciji Star papir za novo upanje 2014 smo zbrali  
več kot eno tono starega papirja (1.240 kg).  

Ker nam je mar!

Naše delo finančno podpirajo:

Grafično oblikovanje in izvedba: Agencija 2M d.o.o.
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