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1. Izhodiščno stanje na osnovi OP ESS 2007 do 2014

Dvig
ravni
pismenosti

 EVALVACIJE programov
 predlogi prenove programov
 pilotna izvedba novega programa za osipnike
opisniki za izbrane temeljne zmožnosti
usposobljeni strokovni delavci
e-gradiva

 Rezultati
2009
do
2014

Javni razpisi:
 za dvig ravni pismenosti in PUM
 za izboljšanje pismenosti in temeljnih zmožnosti
 uvajanje modela kakovosti in svetovalcev za
kakovost

Priprave na novo ESS obdobje

Delež populacije, stare od 25 do 64 let, v formalnem in
neformalnem izobraževanju (Vir: Eurostat)
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1.1 Načrtovanje za obdobje 2014 do 2020 –

izboljšanje pismenosti in temeljnih zmožnosti
DOKONČATI:
 sprejem prenovljenih programov UŽU in PUM in novega programa za
osipnike,
 predstavitev/promocija IKT učnih gradiv
Razvojni razmisleki:
 novi programi za manj izobražene (PIAAC, potrebe trga in ciljnih skupin …),
 nadgradnja/povezovanju modelov svetovanja za ranljive skupine,
 sodobni pristopi usposabljanja izvajalcev (predhodne izkušnje,
usposabljanje s prakso…) in drugih deležnikov,
 nadgrajevanju kakovosti izvajalcev in organizacij

1. 2 Načrtovanje za obdobje 2015 do 2020 –

izboljšanje pismenosti in temeljnih zmožnosti
Novo ESS obdobje – financiranje:
 razvoj modelov/programov za razvoj pismenosti in izboljšanje
temeljnih zmožnosti, povezovanja z drugimi resorji ,gospodarstvom, trgom
dela…
 vključevanje oseb z nedokončano OŠ (nižja poklicna, NPK, kompetence…),
dvig izobrazbene ravni,
 povezovanje modelov kakovosti ,
 izvajanje programov in podpornih dejavnosti:
o usposabljanje strokovnih delavcev,
o svetovanje
 partnersko povezovanje socialnih partnerjev in izvajalcev,
 spremljanje, merjenje učinkov,…
(So)financiranje
 javnih organizacij za IO na osnovi
uveljavljene javne mreže

2. Izhodiščno stanje na osnovi OP ESS 2007 do 2014

orodja in model za ugotavljanje in priznavanje učinkov,
Ugotavljanje
in
priznavanje
neformalnega
učenja

 Rezultati

 poskus in vrednotenje učinkov,
usposobljeni strokovni delavci ,
strokovne podlage za izvajanje procesov,
 medresorska koordinacija,
strokovna podpora izvajalcem na osnovi JR

2009
do
2014

Javni razpis (UVPZ) 2012 - 2014

Priprave na novo ESS obdobje

2.1 Načrtovanje za obdobje 2015 do 2020 –

Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja
Razvojni razmisleki :
 normativne podlage:
o priprava pravilnika o načinu in postopkih preverjanja in
potrjevanja neformalno pridobljenega znanja (ZPI),
o popravki Navodil o prilagajanju poklicnega in strokovnega
izobraževanja,
o priprava Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki bo
opredelil postopke umeščanja dodatnih kvalifikacij


medresorska koordinacija (poklicna se že vzpostavlja)



nadgradnja in vzdrževanje e – podpore pri priznavanju znanja v
nadaljnjem izobraževanju (projekt UNIP) ….



terminologija (preverjanje, vrednotenje ocenjevanje, potrjevanje

2.2 Načrtovanje za obdobje 2015 do 2020 –
Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja
Novo ESS obdobje - financiranje
 nadgradnja in povezovanje modelov/pristopov,
 izpeljevanje postopkov v korist posameznikov, izobraževalnega sistema,
trga dela,
 izvajanje podpornih dejavnosti :
o svetovanje,
o usposabljanje strokovnih delavcev,
o promocija,
o spremljanje in merjene učinkov,…
partnersko povezovanje socialnih partnerjev in izvajalcev,
 spremljanje, merjenje učinkov,…
(So)financiranje
 javnih organizacij za IO na osnovi uveljavljene javne mreže
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