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Strateški cilji
• Kakovost
• Sodelovanje z deležniki
• Mednarodna odprtost
• Podporna okolja

Strateške usmeritve
Učno okolje XXI. stoletja
– Razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi
– Vključevanje migrantov (MIZŠ zelo aktiven - protokol, spletna
stran,…)

– Digitalizacija
– Agenda 2030 – agenda za trajnostni razvoj
• prehod na zeleno gospodarstvo
• vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
– Stalno usposabljanje strokovnih delavcev
– Pariški podnebni sporazum

Tekoče usmeritve in naloge
•

OECD Skills Stratergy - Strategija razvoja in izrabe veščin v Sloveniji:
 sodelovanje pristojnih vladnih resorjev,
 pripraviti in implementirali strategijo razvoja in izrabe veščin za povečanja
zaposljivosti, gospodarske rasti, družbene vključenosti in enakosti.

•

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti
 strateški dokument, ki določa prednostne naloge in vzgojno-izobraževalne
cilje na področju pismenosti, ki je temelj nadaljnjega razvoja slovenske države
in nacionalne identitete.

•

Nacionalna strategija dolgožive družbe
 zasnovana je na konceptu aktivnosti v celotnem življenjskem obdobju
 strateški cilji izhajajo iz stanja in sprememb v demografski strukturi:
 blaginja vseh generacij, dostojno in varno staranje v domačem okolju,
 vključenost vseh generacij v ekonomsko, družbeno, socialno in kulturno življenje v
skladu z njihovimi preferencami in potrebami, ter medgeneracijsko sožitje,
 ohranjanje in izboljšanje fizičnega in mentalnega zdravja ljudi vseh starosti.

Tekoče usmeritve in naloge
•

Priprava priporočil in predlogov za načrtovalce politik na področju izobraževanja
na osnovi rezultatov PIAAC (ACS).

•

Vzpostavitev on - line spletne strani za testiranje spretnosti. V letu 2017 pilot.

•

Oblikovanje inovativnih učnih okolij, gradiv in novih programov za razvoj
temeljnih zmožnosti.

•

Razvojna podpora svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalnega znanja.

•

Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in
izobraževanja (razvojno in svetovalno delo vključuje izobr. odraslih).

•

Krepitev sodelovanje z deležniki: gospodarstvo, sindikati, razvojne org.,
združenja, zbornice, NGO…

•

Usposabljanje izobraževalcev odraslih, vpliva na povečanje vključenosti manj
usposobljenih in ranljivih, zaposljivost življenje v sodobni družbi,…

Prednostne normativne naloge v tem letu
Zakon o izobraževanju
odraslih

Zakon o vajeništvu
Spremembe
-Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju
in
- Zakona o gimnazijah

• zakon je v javni obravnavi

• zakon v obravnavi v Državnem zboru
• poskus vajeništva s šol. l. 2017/18

• javna obravnava je zaključena

Zakon o izobraževanju odraslih (bo nadomestil
sedanji zakon):
• opredelitev javnega interesa na področju izobraževanja odraslih na
nacionalni ravni,
• uresničevanje javnega interesa na državni in lokalni ravni,
• vzpostavlja javno službo v izobraževanju odraslih v pristojnosti MIZŠ,
• vzpostavlja javno mrežo izvajalcev javne službe (pogoje za izvajalce,
financiranje…),
• določa pogoje za javnoveljavne neformalne programe za odrasle,
• opredeli vlogo resornih ministrstev pri izvajanju javnega interesa in
zagotavljanju kakovosti,…

Prednosti javne službe in javne mreže na področju
izobraževanja odraslih
Z dejavnostjo svetovanja v okviru javne službe bi
država vzpostavila:
- trdnejšo podporo in pomoč ranljivim skupinam in
- stabilno izvajanje svetovanja v lokalnem okolju
Javna mreža izvajalcev javne službe bi zagotavljala:
- enakomerno regijsko pokritost in
- vsem odraslim enake možnosti
Financiranje javne službe naj bi upoštevalo
posebnosti lokalnega okolja (število prebivalcev, izobrazbeno
sestavo, razvitost, narodnostne in etnične posebnosti, idr.

Izobraževanje odraslih za pridobitev
osnovnošolske izobrazbe
Program osnovne šole za odrasle še naprej izvajajo
javne organizacije za izobraževanje odraslih – ljudske
univerze.
Kandidatom se ponudi stabilno svetovanje,
vključevanje v programe opismenjevanja,
motivacijske delavnice, vrednotenje predhodno
pridobljenega znanja, ipd.
Izobraževanje po individualnem
izobraževalnem načrtu.

Sodelovanje z deležniki
• Zveze: ljudskih univerz, srednjih
šol in dijaških domov, društvo
ravnatelj, konzorciji srednjih šol,
skupnost VSŠ, …
• društva: ZISS, ADS, TVŽO,…
• lokalne skupnosti
• strokovne javnosti,
• sindikati,
• drugi socialni partnerji (zbornice,
ministrstva), drugi

Razvojna uporaba ESS sredstev
(Direktorat, Sektor za višje šolstvo in IO)

1.

Projekti

Izvajalci

Sredstva v EUR

Datum začetka in konca
črpanja sredstev

JR za pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc od 2016 do 2019 - se izvaja

konzorciji: ljudske
univerze, srednje
šole, društva

11.245.740,85

2016 do 30. 6. 2019

9.449.847,41

2016 do 30. 6. 2022

833.375,00

2016 do 30. 6. 22

JR za financiranje dejavnosti informiranja in
konzorciji: ljudske
svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje
2.
univerze, srednje
neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 šole
se izvaja
NPO: Strokovna podpora področju pridobivanja
3.
temeljnih kompetenc 2016 – 2022 - se izvaja
ACS

4.

NPO: Strokovna podpora informativno svetovalni
dejavnosti in vrednotenju neformalno
pridobljenega znanja 2016–2021 - se izvaja

ACS

500.000,00

2016 do 30. 9. 2021

5.

NPO: sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene
ravni 2016 - 2018 2018 - v pripravi

Sklad

6.976.000,00

2017 do 31. 12. 2018

konzorcij: srednje
šole, ljudske
univerze

600.000,00

2017 do 15. 10. 2018

6.

JR za izvedbo promocijskih in animacijskih
aktivnosti za večje vključevanje odraslih v
izobraževanje in usposabljanje 2016 – 2018
- v pripravi

Razvojna uporaba ESS sredstev
(Direktorat, Sektor za višje šolstvo in IO)

7.

8.

9.

10.

Projekti

Izvajalci

Sredstva v EUR

Datum začetka in konca
črpanja sredstev

JR za izvajanje programov nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja 2017-2022
- v pripravi

srednje šole, višje
strokovne šole

16.815.893,80

od objave do 31.10.2022

NPO: Razvoj programov za izpopolnjevanje za
nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje
2016-2022 - se izvaja

CPI

484.106,20

1.1.2017 do 10.11.2022

NPO: Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 - v
pripravi

CPI

2.682.846,67

1.11.2016 do 10.11.2021

Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020
- se izvaja

CPI

942.153,33

1.8.2016 do 31.10.2020

1.090.000,00

17.6.2016 do 31.8.2021

JR: Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega
konzorcija srednjih
usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za
šol
pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 - se izvaja
11.

NPO: Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri
delodajalcih v letih 2016-2022 (PUD) - v pripravi

Sklad

28.466.905,50

1.1.2017 do 30.11.2022

NPO: Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 20162022 - se izvaja

CPI

3.000.000,00

1.5.2016 do 31.12.2022

12.

13.

Razvojna uporaba ESS sredstev
(Urad za razvoj izobraževanja)

Projekti

1.

2.

Izvajalci

konzorcij splošnih in
strokovnih gimnazij,
ZRSŠ, ŠR, CPI,
fakultete, drugi
deležniki
konzorcij
visokošolskih
JR: Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora
zavodov, javnih
kakovosti karierni orientaciji za nadarjene
zavodov s področja
izobraževanja in VIZ
JR: Krepitev kompetence podjetnosti in
spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v gimnazijah - V
PRIPRAVI

Sredstva v EUR

Datum začetka in konca
črpanja sredstev

2.700.000,00

od 2016-2022

2.000.000,00

od 2016-2022

Hvala Vam
za sodelovanje
pri razvoju in izvajanju
izobraževanja odraslih.

V slogi majhno raste, brez nje veliko razpade.
(Gaj Salustij Krisp)

HVALA ZA VAŠO POZORNOST

