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• Evropa 2020

• Izobraževanje in usposabljanje 2020

• Evropski program za učenje odraslih – EPUO (2011)

• Izobraževanje odraslih:                               !?

– Nacionalna koordinacija v državah članicah EU

– Načelo subsidiarnosti

• Sofinanciranje:

• 2012–2014 

• 2014 

• lastni delež (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

Ozadje
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Pregled izobraževanja in usposabljanja 2018

URL: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en 

Pregled je vodilna letna 

publikacija Evropske unije o 

napredku v izobraževanju in 

usposabljanju.

Vse kaže, da ciljna vrednost udeležbe 

odraslih, starih 25–64 let, še posebej tistih 

z nizko izobrazbo (15 %) do leta 2020 ne bo 

dosežena.



Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 

in letna konferenca projekta EPUO

https://pro.acs.si/lp2018

Letni posvet koordinira:

Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (2017) – EU 

Slovenija
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1. Evalvacija Erasmus+ – nov finančni okvir

2. Priprava večletnega finančnega okvira (MFF) – manj 
denarja, več dodane vrednosti!

3. Politične usmeritve po letu 2020 – skupen evropski 
izobraževalni prostor

4. Implementacija Evropskega stebra socialnih pravic

5. Poudarek na visokem šolstvu in poklicnem I&U 
(dostopnost, fleksibilnost) ter na kulturi

6. Vloga splošnega izobraževanja odraslih?

7. Poklici prihodnosti?

Aktualno dogajanje na evropski ravni
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1. Velik delež nizko izobraženih oziroma neustrezno 

usposobljenih odraslih

2. Nizke stopnje udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju

3. Nezadostna ponudba izobraževanja in usposabljanja za 

odrasle z nizko stopnjo izobrazbe oziroma 

usposobljenosti

4. Neustrezna raven znanja in kompetenc … (PIAAC)

Težave se prenašajo v druge resorje, še posebej na trg dela. 

Poti njihovega reševanja pa (med drugim) vodijo prek 

pridobivanja potrebnih znanj in kompetenc!?

Ključni izzivi na evropski in državni ravni



Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 

in letna konferenca projekta EPUO

https://pro.acs.si/lp2018

Letni posvet koordinira:

Evropski program za učenje odraslih (2011)

Prednostna področja:

• vseživljenjsko učenje in mobilnost

• kakovost in učinkovitost

• pravičnost, socialna kohezija in dejavno 

državljanstvo

• ustvarjalnost in inovativnost 

• zbirka znanja o IO in spremljanje področja

s poudarkom na manj izobraženih in drugih ranljivih 

ciljnih skupinah odraslih.
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Slovenski projekt EPUO 2012–2019 (http://epuo.acs.si)

• Ozaveščanje o pomenu in vseprisotnosti učenja

• Spodbujanje razvoja spretnosti odraslih

• Podpora uresničevanju Priporočila Sveta EU Poti 

izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle

• Popularizacija evropske in nacionalne politike 

• Vzpostavitev in okrepitev ‚top-down‘ in ‚bottom-up‘  

interakcije deležnikov (politika, stroka, praksa) 

• Predstavitev primerov dobre prakse v izobraževanju 

odraslih na ključnih področjih 

• Izmenjava izkušenj in pristopov na evropski ravni
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Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle (2016)
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Implementacija Poti izpopolnjevanja

Države članice:

• Opredelitev prednostnih 
ciljnih skupin

• Oblikovanje ustreznih 
implementacijskih ukrepov 

• Rok: junij 2018

Slovenija:

• Tečejo številne dejavnosti, a 
ne pod tem imenom.

• Projekt EPUO bo povečal 
njihovo prepoznavnost z e-
portalom in drugimi 
dejavnostmi.

Podpora Evropske komisije

• Europski semester, 

Employment Guidelines

• Vzajemno učenje

• Financiranje: 

o Erasmus+ 

o Evropski socialni sklad

o Drugi viri 

Ob koncu 2018 Komisija 

pripravlja pregled na evropski 

ravni.                                                          
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Partnerstva, 

sodelovanje, 

koordinacija

Presoja

Učenje

Priznavanje

Učenje

Ocenjevanje

Opredelitev deležnikov
Opredelitev 

ukrepovOpredelitev prioritet

Evalvacija politik
Outreach, 

svetovanje,
podpora
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Posvetovalni dogodki EPUO 2018

1. Konferenca Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč 
Slovenije: Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo 
delovno aktivnost (https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-1)

2. Posvet Društva organizacij za izobraževanje odraslih na 
srednjih šolah: Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za 
znanje in potrebe gospodarstva
(https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-2)

3. Podjetniški zajtrk Zveze ljudskih univerz Slovenije, portala 
mojazaposlitev.si: Ali ocenjevanje znanj in razvoj 
kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in 
zaposlovalcev? (https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-3)
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1. Odlični časi debelih krav

2. Teče veliko obetavnih projektov in pobud

3. Denarja je dovolj in še več

4. Odprta so (skoraj) vsa vrata …

Toda:

1. Ključno je povezovanje!

2. Ozavestimo prednosti našega konteksta/tirnice

3. Delujmo na temeljih (spo)znanja

4. Vzpostavimo sinergijo, ki bogati vse deležnike…

Osebna spoznanja


