Andragoški center Slovenije (ACS)

v letu 2015

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Naše temeljno poslanstvo je prispevati k dostopnosti
ter kakovosti izobraževanja in učenja za vse prebivalce
in prebivalke Slovenije po načelih svobodne izbire in enakih možnosti.

Andragoški center Republike Slovenije,
skrajšano: Andragoški center Slovenije – ACS
Šmartinska c. 134a, Ljubljana
T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
E: info@acs.si
W: http://www.acs.si
Direktor: mag. Andrej Sotošek
Administrativna podpora: Tanja Benko, Nina Fele, Mateja Horvatič,
Marjetka Petelin Zadnik, Katarina Šešet
Grafično oblikovanje in izvedba: Agencija 2M d.o.o.

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,
Vesna Prislan, Natalija Žalec
Zunanji sodelavci: visokošolski učitelji oz. raziskovalci, računalniški strokovnjaki, predavatelji,
strokovnjaki z različnih področij ipd.

Podpiramo in spremljamo uresničevanje Resolucije o nacionalnem programu
izobraževanja odraslih (ReNPIO)
Strokovna podpora na področju
izobraževanja odraslih

Vnos metodološkega spremljanja
z IKT podporo dejavnosti in razvoja

Pripravljamo analize, evalvacije in raziskovalne
študije na področju izobraževanja odraslih
Kompetence odraslih od 16. do 24. leta starosti
(mlajših odraslih): longitudinalni in mednarodni vidiki

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

Kazalniki:
Kazalniki:
•

strokovne podlage za spremembe Zakona
o izobraževanju odraslih

•

spremljanje uresničevanja ReNPIO z analizo
izvajanja Letnih programov izobraževanja
odraslih

•

sodelovanje v komisijah in delovnih skupinah
na nacionalni in evropski ravni

•

druga strokovna podpora načrtovalcem politike
izobraževanja

•

skrbništvo aplikacij za sprotno
spremljanje izobraževanja
odraslih

•

priprava analiz podatkov
iz aplikacij
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Kazalniki:
•

statistična analiza podatkov

•

mednarodna primerjava podatkov držav,
ki so sodelovale v 1. fazi raziskave PIAAC

•

začetek analize nacionalnih podatkov

Pripravljamo analize, evalvacije in raziskovalne študije na področju izobraževanja odraslih
Evalvacijska študija aktivnosti “Priprave na nacionalne
poklicne kvalifikacije in temeljne poklicne kvalifikacije”
in aktivnosti “institucionalno usposabljanje” v okviru
1. Ukrepa APZ “Usposabljanje in izobraževanje”,
“Programi neformalnega izobraževanja v obdobju
2012-2014”

Oblikovanje celovitega predloga
usposabljanja učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v programu
Osnovna šola za odrasle (OŠO)

Katerega programa ste se udeležili? (n = 2579)

Zavod RS za šolstvo in ACS sta za šolsko leto
2015/16 razpisala dva seminarja za OŠO:

Programa priprav na
potrjevanje NPK in ...
(29%)

1.

OŠO – organizatorji izobraževanja
(Katalog, št. programa 61),

2.

OŠO – strokovni delavci (učitelji)
(Katalog, št. programa 62).

Več informacij in prijava na povezavi:
Programa
institucionalnega
usposabljanja (71%)

http://www.zrss.si/ucilna-zidana/
izobrazevanja/seminarji

Kazalniki:
•

evalvacijska študija aktivnosti “Priprava
na NPK in temeljne poklicne kvalifikacije”
in aktivnosti “Institucionalno usposabljanje
in izobraževanje”

Prizadevamo si za nadaljnji razvoj
neformalnega izobraževanja
Usposabljanje za izvajalce izobraževalnega
programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Vsebina 24-urnega usposabljanja:
•

pravni položaj in pravice priseljencev

•

medkulturne kompetence, medkulturni dialog

•

omrežje ustanov za ciljno skupino ter izkušnje
migracije

•

osebni izobraževalni načrt

•

dejavnosti Info točke za tujce

•

učimo se tujega jezika

•

predstavitev programa in priročnika ZIP

•

delavnica: Izvedba programa ZIP
Kazalniki:
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•

usposabljanje izvajalcev programa ZIP

•

dopolnitve Strategije vključevanja
priseljencev v izobraževanje odraslih

•

svetovanje v zvezi z izvedbo programa
ZIP

Prizadevamo si za nadaljnji razvoj neformalnega izobraževanja
Strokovna in razvojna podpora študijskim
krožkom (ŠK)

E-kotiček

Nadaljnji razvoj omrežja središč za samostojno
učenje (SSU)

http://tvu.acs.si/paradaucenja/ekoticek
Smo povezava med učečimi se, mentorji ŠK in
znanostjo:

Vsebinski sklopi:

•

soorganizacija Karavane študijskih krožkov
v Šmarju pri Jelšah

•

viri znanja – spletni portali

prispevek na mednarodni konferenci ESREA
2015 v Ljubljani

•

mednarodne organizacije

•

elektronske revije in publikacije

•

pojmovniki in slovarji

•

konference

•

strateški in zakonski dokumenti

•

zanimive povezave ACS

•
•

souredništvo publikacije Lifelong learning
devices for sustainable local development
(Edizioni ETS, 2015)

Skrbimo za IKT podporo omrežju SSU:
•

posodabljamo aplikacijo za spremljanje
delovanja Mreže SSU

•

razvijamo spletni portal SSU

Kazalniki:
•

strokovna podpora in svetovanje
omrežju izvajalcev ŠK in BMK ter MIZŠ
pri financiranju

•

vzdrževanje in posodobitev aplikacije ŠK

•

opis programa usposabljanja čezmejnih
ŠK za programoteko ACS

Kazalniki:
•

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

osnovna strokovna podpora članom
omrežja SSU IN MIZŠ

Prizadevamo si za nadaljnji razvoj neformalnega izobraževanja
Strokovne,
Strokovne,svetovalne
svetovalnein
inrazvojne
razvojnenaloge
naloge
za
zaprogram
programPUM
PUM

Sodelujemo v mednarodnih projektih

Priprave na uvajanje IKT
v spopolnjevanje strokovnih delavcev

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
Učno gradivo (za 5 modulov v 4 jezikih) je na voljo na spletni
strani projekta www.knowyourlifestyle.eu.

Kazalniki:

Kazalniki:

Kazalniki:

•

razvojna dopolnitev programa PUM
(PUM-O) skladno s cilji Operativnega
načrta Evropske kohezijske politike

•

•

svetovanje izvajalcem programa PUM

•

2 delovni srečanji – spopolnjevanji za
strokovne delavce

•

priprava izhodišč za
ekperimentalno uporabo
sodobne IKT pri spopolnjevanju
strokovnih delavcev
eksperimentalna izvedba
v okviru ACS
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•

prevod učnega gradiva za učitelje v slovenski jezik

•

izpeljava 3 delavnic za izobraževalce

•

izpeljava 12 delavnic za manj izobražene mlajše
odrasle

•

organizacija in sodelovanje na koordinacijski delavnici
partnerjev v Sloveniji

•

predstavitev projekta na dogodkih v okviru Parade
učenja in medsektorskih srečanjih, posvečenih
trajnostnemu razvoju

•

predstavitev projekta na sejmu DEAR projektov
v Bruslju

•

sodelovanje pri izpeljavi zunanje evalvacije projekta

Središče
za kakovost
in izobraževanje

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

Prispevamo k strokovnemu razvoju izobraževalcev odraslih
V skladu z aktualnimi potrebami smo za
zaključene skupine udeležencev izpeljali
14 usposabljanj in spopolnjevanj.

Pripravili smo evalvacijsko
poročilo o postopkih priznavanja
znanja udeležencem,
ki se vključujejo v programe
usposabljanja in spopolnjevanja
na ACS. Na podlagi ugotovitev
smo dopolnili pravilnik
o postopkih priznavanja ter
začrtali vpeljavo izboljšav v te
postopke.

Pripravili smo
analizo zadovoljstva
udeležencev,
vključenih v različna
usposabljanja in
spopolnjevanja,
ki jih je ACS organiziral
v letu 2014.

Spletna stran:

Spletna stran:

http://izobrazevanje.acs.si

http://izobrazevanje.acs.si/knjizna_polica/index.php?nid=122&id=1173

Analiza je dostopna
na spletnem naslovu:

Razvili smo
nov program
Promocija
in trženje
na področju
izobraževanja
odraslih in
izpeljali pilotno
izvedbo.

Spletna stran:

Prenovili smo pravila
o potrdilih za uspešno
zaključeno usposabljanje
oz. spopolnjevanje,
sodelovanje v razvojnih
projektih ter sodelovanje na
različnih dogodkih – posvetih,
konferencah, ki jih izdaja ACS.
Pravila začnejo veljati
1. 1. 2016.

http://izobrazevanje.acs.si/programoteka_as
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http://izobrazevanje.acs.si/knjizna_polica/index.php?id=1172

Kazalniki izobraževalne dejavnosti:
•

število udeležencev: 423

•

število ur usposabljanja: 320

•

število izpeljanih usposabljanj: 20

•

število IKT aplikacij v podporo
usposabljanju in spopolnjevanju: 4

Skrbimo za kakovost izobraževanja odraslih
Izpeljali smo četrti krog ekspertnih zunanjih
evalvacij v organizacijah, ki izobražujejo
odrasle. Doslej je v postopkih ekspertne zunanje
evalvacije sodelovalo že 11 organizacij.

Nudili smo strokovno podporo in svetovanje
ter koordinirali delo v omrežju svetovalcev
za kakovost. Svetovalci v letu 2015 skrbijo za
vpeljevanje izboljšav iz akcijskih načrtov za razvoj
kakovosti na področju promocije in/ali animacije
odraslih za vključevanje v izobraževanje.

Spletna stran ekspertne zunanje evalvacije
izobraževanja odraslih:
http://kakovost.acs.si/ekspertna_zunanja_evalvacija

Razvili smo spletno aplikacijo, ki organizacijam
omogoča, da kot izhodišče za ekspertno zunanjo
evalvacijo pripravijo in oddajo samooceno ter
v e-obliki dokazila prek spleta.

Izpeljali smo postopke za pridobitev oz.
podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka
kakovosti. Prenovili smo Pravilnik in merila za
podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe
Zelenega znaka kakovosti.

Spletna stran:
Spletna stran omrežja svetovalcev za kakovost:
http://kakovost.acs.si/svetovalci

Letos smo se s skupnimi aktivnostmi v omrežju
svetovalcev za kakovost posvetili spremljanju
in merjenju rezultatov in učinkov dejavnosti
izobraževalne organizacije. Za svetovalce smo
na to temo izpeljali usposabljanje ter pripravili
predlog modela za spremljanje rezultatov
in učinkov na ravni izobraževalne organizacije.
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http://kakovost.acs.si/poki/nosilci_znaka

Kazalniki:
•

število delujočih svetovalcev za
kakovost: 17

•

število izpeljanih usposabljanj: 4

•

število evalvacijskih delavnic: 1

•

število delujočih spletnih učilnic v
podporo delu svetovalcev za kakovost: 1

•

število izpeljanih ekspertnih zunanjih
evalvacij: 3

•

število nosilcev Zelenega znaka
kakovosti: 36

•

število IKT aplikacij v podporo procesom
kakovosti: 6

V mednarodnih projektih izmenjujemo
primere dobrih praks na področju
izobraževanja odraslih

Spletna stran: http://www.acs.si/SHAPE
Prvi tovrstni mednarodni seminar z naslovom
Usposabljanje izobraževalcev odraslih –
profesionalni razvoj osebja v izobraževanju
odraslih smo izpeljali na ACS.
Na seminarju smo predstavili kompetenčno
zasnovo usposabljanja in spopolnjevanja
izobraževalcev odraslih, ki smo jo razvili
v Sloveniji.
Posebno pozornost smo namenili dvema vlogama
izobraževalcev odraslih: vodji izobraževanja
odraslih in svetovalcu v izobraževanju odraslih.
Predstavili smo pristop usposabljanja
in spopolnjevanja vodij in svetovalcev
v svetovalnih središčih ISIO.

Sodelujemo v mednarodnem projektu Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih
v 5 evropskih državah (Shared expertice in provision of adult education in 5 European countries – SHAPE).
V projekt je vključenih 5 organizacij: KEUDA (Finska), Tietgen (Danska), GIP EFTLV (Francija), IFOA (Italija)
in ACS (Slovenija).
Glavni namen projekta je izmenjava znanja, izkušenj in dobrih praks na področju izobraževanja odraslih
med partnerskimi državami. Vsaka država partnerica je odgovorna za organizacijo in izpeljavo mednarodnega
seminarja na izbrano temo.
Drugi seminar je bil namenjen izmenjavi
dobrih praks o zunanjih pristopih presojanja
in razvijanja kakovosti. Seminar je gostila
organizacija Tietgen Kompetencecenter
v Odenseju na Danskem.

Vsebina tretjega seminarja, ki je potekal v Reggio Emilia
(Italija), je bila namenjena izmenjavi praks o notranjih
pristopih presojanja in razvijanja kakovosti za
področje poklicnega izobraževanja in izobraževanja
odraslih ter izmenjavi izkušenj sodelujočih organizacij.

Udeleženci seminarja so z zanimanjem sprejeli
predstavitev postopka za pridobitev Zelenega
znaka kakovosti, s katerim smo v prakso
izobraževanja odraslih v Sloveniji že v letu
2004 vpeljali zunanjo spodbudo za vzpostavitev
in razvoj notranjih sistemov kakovosti
v organizacijah za izobraževanje odraslih.

Na seminarju smo predstavili slovenski model
za samoevalvacijo POKI ter model presojanja
in razvijanja kakovosti v središčih ISIO.

Na seminarju smo predstavili tudi pristop
Ekspertne zunanje evalvacije.

Predstavili smo tudi Zbirko kazalnikov kakovosti za
izobraževanje odraslih, ki smo jo razvili v Sloveniji.
V okviru seminarja smo obiskali nekatera visoko tehnološka
podjetja in razvojne centre. S seminarja smo prinesli
številne dobre prakse, povezane z uporabo sodobne
izobraževalne tehnologije v izobraževalnih procesih za
odrasle. To nas je spodbudilo, da smo v letu 2015 tudi v
izobraževalno dejavnost ACS vpeljali nekatere nove IKT
didaktične pripomočke.
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V mednarodnih projektih izmenjujemo primere dobrih praks na področju izobraževanja odraslih
Četrti seminar je potekal v Reimsu v
Franciji, tema seminarja pa so bile ključne
kompetence s posebnim poudarkom na
razvoju ključne kompetence podjetnost.
Partnerji so predstavili nacionalne strategije,
programe za razvoj kompetence podjetnost
ter primere dobrih praks spodbujanja razvoja
omenjene kompetence.

V slovenskem in angleškem jeziku smo pripravili
2 promocijski brošuri:
1. Pristop k samoevalvaciji POKI
V brošuri je predstavljen
postopek načrtovanja in
izvajanja samoevalvacije po
modelu POKI.
Prikazani so različni elementi,
ki jih organizacija, ki uporablja
ta pristop, postopoma vpelje v
svoj notranji sistem kakovosti.

Brošura je dostopna na spletnem naslovu:
http://kakovost.acs.si/doc/N-1149-1.pdf

Na seminarju smo predstavili naslednje
primere dobre prakse iz Slovenije:
•

nacionalne spodbude za krepitev
podjetnosti v izobraževanju in na trgu
dela,

•

izobraževalni video o temeljni zmožnosti
Samoiniciativnost in podjetnost,

•

model partnerskega sodelovanja pri
razvoju novih programov usposabljanja
za brezposelne.

2. Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih
na Andragoškem centru Slovenije
V brošuri predstavljamo sistem
usposabljanja in spopolnjevanja
izobraževalcev odraslih na ACS.
Predstavljena je tudi
kompetenčna zasnova
usposabljanja in spopolnjevanja
izobraževalcev odraslih.

Brošura je dostopna na spletnem naslovu:
http://izobrazevanje.acs.si/knjizna_polica
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Kazalniki v letu 2015:
•

število mednarodnih
seminarjev: 3

•

število sodelujočih iz ACS
na mednarodnih
seminarjih: 13

•

število promocijskih
brošur: 4

Središče
za svetovanje
in vrednotenje

Sodelavci ACS: mag. Tanja Vilič Klenovšek (vodja), Andrej Cetinski, mag. Andreja Dobrovoljc,
Vera Mlinar, dr. Natalija Vrečer
Zunanji sodelavci: Ivan Arnič, Darja Čot, Jelka Kozjak Jezernik, Barbara Kunčič Krapež,
Franci Lajovic, Urška Marentič, dr. Marko Radovan, Nataša Škofic Kranjc, Zdenka Nanut Planinšek,
sodelavci središč ISIO in LU, vključeni v izvajanje projekta Svetovanje za odrasle 2015, idr.

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.

Razvijamo in skrbimo za spletna orodja, ki so v podporo
svetovalnemu delu v IO.
Smo partner pri nacionalnem spletnem portalu za
načrtovanje in razvoj kariere mladih in odraslih
»Mojaizbira.si«.

Sodelujemo v mednarodnem projektu Erasmus+
Svetovanje odraslim v izobraževanju (GOAL – Guidance
and Orientation for Adult Learnes, 2015–2018)
Cilj projekta je izboljšati možnosti svetovanja za manj
izobražene odrasle v vseh partnerskih državah za večjo:
•
•
•

vključenost v vseživljenjsko učenje,
socialno vključenost,
mobilnost na trgu dela.

Spletne strani:
Spletna stran dejavnosti: http://isio.acs.si
Strokovno podpiramo mrežo 14
svetovalnih središč za izobraževanje
odraslih – središč ISIO

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

http://svetovalni.acs.si/predstavitev
http://www.mojaizbira.si

Kazalniki:

Skupaj s središči ISIO smo izpeljali
enajste Dneve slovenskih
svetovalnih središč in ob tej
priložnosti izdali časopis Info ISIO
2015–2016: http://arhiv.acs.si/
glasila/INFO_ISIO_2015-2016.pdf.
Odziv odraslih je vsako leto
razveseljiv, saj jih vedno znova
spodbudimo k premisleku
o nadaljnjem izobraževanju,
učenju in spopolnjevanju!
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•

3 strokovna gradiva (poročila in analize)
o svetovalni dejavnosti

•

3 izpeljana spopolnjevanja za svetovalce 14
središč ISIO

•

1 spopolnjevanje za strokovne delavce
ljudskih univerz

•

6 delujočih spletnih orodij in spletnih strani
v podporo svetovalni dejavnosti

•

86 izpeljanih dogodkov ob Dnevih slovenskih
svetovalnih središč

Skrbimo za vrednotenje znanja in izkušenj odraslih
Nudimo strokovno podporo izvajalcem
postopkov vrednotenja in priznavanja
neformalno in priložnostno pridobljenega
znanja.

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

Pripravljamo priročnik Ugotavljanje in vrednotenje
znanja in izkušenj priseljencev in priseljenk. V
priročniku bomo opisali:
•

različne možnosti vrednotenja, ki obstajajo v
Sloveniji,
vlogo strokovnih delavcev v teh postopkih,
značilnosti priseljencev, ki jih morajo poznati
izobraževalci odraslih, da jim lahko pomagajo
pri vključevanju v družbo, v zaposlitev ter v
izobraževanje in učenje.

•
•

Priročnik bo januarja 2016 dostopen na spletni strani
ACS.

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

Kazalniki:

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

•

2 izpeljani delavnici spopolnjevanja za
strokovne delavce

•

4 delujoča e-orodja in spletna stran v podporo
procesom vrednotenja

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

•

1 strokovni priročnik v podporo procesom
vrednotenja

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.

•

2 izvedbi temeljnega usposabljanja za člane
komisij za preverjanje in potrjevanje NPK

•

2 izvedbi spopopolnjevanja za člane komisij
za preverjanje in potrjevanje NPK (tema:
Komunikacija med člani komisij v postopku
preverjanja in potrjevanja NPK)

Usposabljamo člane komisij za
preverjanje in potrjevanje NPK.

Pripravljali smo strokovna gradiva.
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Središče
za promocijo
in informiranje

Sodelavci ACS: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (vodja), Erika Brenk, Neja Colja, Simona Kavčič,
Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, Mateja Pečar, Klemen Zajec
Zunanji sodelavci: David Fartek, Slavica Borka Kucler, Franci Lajovic, Nejc Saje, Ajda Turk

Javnost obveščamo in spodbujamo k učenju prek naših informacijskih poti

Spletna stran ACS:

FB stran ACS:

YouTube kanal ACS:

http://www.acs.si

https://www.facebook.com/AndragoskiCenterSlovenije

https://www.youtube.com/user/AndragoskiCenter

S promocijskimi kampanjami spodbujamo vključevanje učečih se v izobraževanje odraslih
Kazalniki 20. izpeljave TVU:

Teden vseživljenjskega učenja (TVU):

FB stran TVU:

http://tvu.acs.si

https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
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•

10.691 dogodkov (500 v letu 1996)

•

1.711 prirediteljev (74 v letu 1996)

•

več kot 200.000 obiskovalcev

•

nacionalno odprtje, Črnomelj, 15. maj

•

19. andragoški kolokvij, Kranjska Gora,
29. maj

•

5 novih dobitnikov priznanj (skupno 203)

•

9 razstav Praznik učenja

Kazalniki (2007-2015):
•

9 video publikacij (3 tudi
v angleškem jeziku)

•

1 tiskana publikacija

•

1 spletni portal s štirimi sklopi:
- Dobitniki priznanj

Zgledi vlečejo:

Multimedijski portal „Zgledi vlečejo“:

http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo

http://mm.acs.si/zv

- Produkcija ACS
- Dobro s spleta
- Mala šola multimedije

Kazalniki PU (2013-2015):

Parada učenja (PU) 2015:

Video publikacije o primerih dobre prakse:

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

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

•

21 koordinatorjev

•

21 prizorišč in 14 ponovitev

•

600 partnerjev

•

22.000 udeležencev

Kazalniki strokovnih dogodkov
EPUO 2015:
•

21 dogodkov

•

21 prizorišč

•

1.100 udeležencev

http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/#
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http://tvu.acs.si/paradaucenja

Javnost obveščamo o ponudbi v izobraževanju odraslih, dejavnostih, dogodkih in dosežkih

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

e-Novičke, glasilo ACS:

InfoNet, Evropski portal izobraževanja odraslih

http://acs.si/e-novicke

http://www.infonet-ae.eu

Kazalniki za šolsko leto 2015/2016:

Kazalniki:

Kazalniki:

•

•

10 številk v slovenščini, 2 v angleščini

•

3 prispevki v e-glasilu in na spletni strani InfoNet

•

2.861 prejemnikov slovenskih izdaj

•

•

742 prejemnikov angleških izdaj

po združitvi LLinE in InfoNet je izšla nova spletna
revija European Lifelong Learning Magazine
(ELM) - http://www.elmmagazine.eu

•

objavljenih 200 izvajalcev izobraževanja
odraslih
3.550 izobraževalnih programov za
odrasle (kazalnika se še dopolnjujeta)

Področje našega dela se zrcali v besedilih in številkah

InfO-mozaik

Kazalniki:
•

7 posodobitev oziroma
novih vsebin (statistika,
rezultati raziskav in drugo)

Kazalniki:

Kazalniki:
•

6.771 zapisov o ustanovah

•

8.087 zapisov o posameznikih

•

sodelovanje pri pripravi
Monitorja izobraževanja
in usposabljanja 2015

•

2.445 dejavnih
člankov

•

10.757 enot
gradiva

Knjižnica ACS
FB stran knjižnice: https://www.facebook.com/ACS.knjiznica
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Usklajujemo in organiziramo redna letna srečanja z deležniki v izobraževanju odraslih

Kazalniki od 2010 do 2015
v koordinaciji ACS:
•

že 6 let v koordinaciji ACS

•

bilten Utrinki z LPoIO

•

okrog 200–300 udeležencev
letno

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO)
http://pro.acs.si/lp2015

LPoIO 2010

LPoIO 2011

LPoIO 2012

LPoIO 2013

LPoIO 2014

http://pro.acs.si/lp2010

http://pro.acs.si/lp2011

http://pro.acs.si/lp2012

http://pro.acs.si/lp2013

http://pro.acs.si/lp2014
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Sodelavci Andragoškega centra Slovenije

SOUSTVARJAMO:

POVEZUJEMO Z LJUDMI

SKRBIMO ZA

SMO

učinkovito informiranost v izobraževanju odraslih

ključni partner Nacionalne strokovne službe pri doseganju
ciljnih skupin

OBJAVLJAMO

ORGANIZIRAMO

spletne dnevnike in komentiramo objave drugih

dejavnosti, kamor vključujemo tudi EPALE

PRISPEVAMO

SPODBUJAMO

novice, posredujemo vire in opozarjamo na dogodke

končne uporabnike za aktivno sodelovanje na EPALE

ODZIVAMO SE

POVEČUJEMO

na mednarodne pobude (mednarodni in evropski dnevi
in tedni)

prepoznavnost slovenskega izobraževanja odraslih v Evropi
s širjenjem dobrih praks

SODELUJEMO

RAZVIJAMO

v ekspertni skupini za razvoj EPALE

promocijska gradiva in orodja (EPALE kotiček na spletni
strani Kam po znanje https://pregled.acs.si)

Obiščite www.ec.europa.eu/epale/sl, FB EPALE Slovenija, Twitter in EPALE kotiček na spletni strani Kam po znanje.

EPALE – ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

Projekt ESS:

Vodja projekta: dr. Petra Javrh
Nacionalna koordinatorica projekta: mag. Estera Možina

Merjenje učinkovitosti sistema
izobraževanja in usposabljanja
za izboljšanje usposobljenosti
izobraževalcev odraslih od leta
2013 do 2015

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 Uradu za razvoj izobraževanja: Borut Čampelj
Namen projekta: Izpeljava raziskave PIAAC (Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc
odraslih) v Sloveniji

Cilji projekta
Najpomembnejši cilji projekta so:
•

merjenje kompetenc odraslih
in mednarodna primerjava

•

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,

•

Posebnosti slovenske raziskave

Več o raziskavi in njenih rezultatih
na spletni strani OECD: http://skills.
oecd.org, med drugim tudi najnovejša
publikacija Univerzalne temeljne
spretnosti.

priprava priporočil in strokovnih
izhodišč za izobraževalno in druge
politike.

Več o izvajanju raziskave v
Sloveniji na spletni strani ACS:
http://piaac.acs.si
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Ključna posebnost slovenske raziskave je, da cilji projekta ne
vključujejo zgolj ciljev OECD, temveč tudi analitično-aplikativne
nacionalne cilje. Interdisciplinarno sestavljen konzorcij izvajalskih
ustanov pripravlja študije in analize, ki bodo med drugim pokazale:
•

kakšne so spretnosti odraslih ob zaključenem začetnem
izobraževanju

•

kakšna je pravičnost v izobraževanju

•

koliko se kompetence pridobivajo ali izgubljajo s časom

•

kakšna je stopnja ujemanja med izobraževanjem ter
poklici, panogami, uporabo kompetenc pri delu in njihovimi
gospodarskimi učinki.

Posebnosti slovenske raziskave
Pripravili smo slovenski prevod
publikacije „Raziskava spretnosti
odraslih Vodnik za bralca“, da bi
raziskovalcem, izobraževalcem in
drugim strokovnjakom pomagali
pri razumevanju tega, kar meri
raziskava PIAAC, jim podrobno
predstavili metodologijo, vzorčni
načrt, predstavili možnosti
primerjave s prejšnjimi raziskavami
spretnosti odraslih in povezave
z raziskavo PISA. Publikacija je
dostopna na spletni strani ACS:
http://piaac.acs.si/mediji/
publikacije.

Najpomembnejši dosežki
V okviru projekta so bile izpeljane številne
načrtovane aktivnosti, med drugim:
•

priprava in izpeljava pilotnega anketiranja
na vzorcu 1.500 odraslih in glavnega
anketiranja na vzorcu 5.000 odraslih

•

analiza mednarodnih rezultatov PIAAC
in priprava 9 tematskih študij

•

oblikovanje smernic za razvoj stroke
in politik ter priprava predlogov na 8 izbranih
področjih

•

izpeljava zaključne konference projekta
z mednarodno udeležbo, ki je potekala 26.
maja 2015 v Ljubljani, z naslovom „Analitični
potencial raziskave PIAAC – prispevek
k izobraževanju in razvoju Slovenije“:
http://piaac.acs.si/konferenca/2015

•

sodelovanje v Nacionalni koordinaciji PIAAC,
ki jo je ustanovil minister za izobraževanje
za obdobje 5 let

•

predstavitev ciljev in rezultatov raziskave
PIAAC na 14 strokovnih dogodkih v lokalnih
okoljih po Sloveniji v okviru projekta EPUO,
ki se jih je udeležilo prek 400 udeležencev

•

priprava preliminarnega poročila o poteku
in rezultatih projekta

•

objava posebne številke „Andragoških
spoznanj“
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•

objava monografije „Kakovost človeškega
kapitala in gospodarska uspešnost regije:
zasnova in testna preverba empiričnega
modela“

•

objava monografije „Vpliv ujemanja
izobrazbe in kompetenc s potrebami
delovnega mesta na ekonomske dosežke
in zadovoljstvo posameznikov“

•

promocija projekta v strokovni in splošni
javnosti: http://piaac.acs.si/mediji/piaac

•

strokovni intervju z visokim predstavnikom
OECD, profesorjem Andreasom Schleicherjem:
http://piaac.acs.si/index.php.

Prof. Andreas Schleicher,
direktor direktorata za izobraževanje in spretnosti
pri OECD

Mednarodna
dejavnost ACS

Članstva

Mednarodni projekti
•

A practical toolkit for developing, implementing and monitoring Adult Education Strategies –
DIMA (Orodje za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih):
1. oktober 2015–30. september 2017

•

Cooperation for innovative approach in sustainable forest training – (Sodelovanje za inovativni
pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom) od septembra 2015 do septembra 2018

•

Implementation of the renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) in Slovenia
(Uresničevanje prenovljenega evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji):

•

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

•

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

•

•

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

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

•

•

Evropsko omrežje za e-učenje (European
Distance and e-Learning Network – EDEN):
http://www.eden-online.org

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

•

Evropsko združenje za raziskovanje
izobraževanja odraslih (European Society for
Research on the Education of Adults – ESREA):
http://www.esrea.org

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

•

Guidance and Orientation for Adult Learnes – GOAL (Svetovanje odraslim v izobraževanju): februar
2015–januar 2018: http://www.projectgoal.eu

•

- november 2014–september 2015
- november 2015–oktober 2017
http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu/ in http://llw.acs.si/learningparade/lp
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Sodelovanje pri pripravi publikacij
in izvedbi študij na mednarodni ravni
•

Monitor izobraževanja in usposabljanja 2015

•

Adult Education and Training in Europe:
Advancing Access to Learning Opportunities,
Eurydice report

•

Study on Analysis of Adult Learning Policies
and their Effectiveness in Europe

•

GRALE III (Reporting Template) for Member
State Progress Reports for the Global Report
on Adult Learning and Education

•

Adult Education in Europe 2015 – A Civil Society
View

Študijski obiski

•

Drugi dogodki

obisk dvajsetčlanske delegacije z Madžarske
(20. april)

•

obisk štiričlanske delegacije iz Bosne
in Hercegovine (15.–17. junij)

•

obisk štirinajstčlanske delegacije iz Bosne
in Hercegovine (15.–18. september)
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•

Spremljanje odprtja EPALE v Bruslju

•

Andragoški kolokvij in nacionalno odprtje EPALE

•

Zaključna konferenca projekta ESS „Merjenje
učinkovitosti sistema izobraževanja in
usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti
izobraževalcev odraslih 2013–2015“

EPALE

O EPALE ste povedali

Elektronska platforma za izobraževanje
odraslih v Evropi (EPALE) je bila javnosti
predstavljena konec leta 2014 z namenom,
da izobraževalcem odraslih olajša delo in
tako izboljša kakovost učenja evropskih
državljanov.

»EPALE je za nas okno v svet izobraževanja odraslih. Skozenj gledamo,
kaj se dogaja za našimi zidovi v Sloveniji pa tudi v tujini. Hkrati pa
kažemo, kaj in kako delamo v naši knjižnici.«
Simona Šinko, Mestna knjižnica Ljubljana
»EPALE se mi zdi en korak naprej k osveščanju in
izpopolnjevanju vseh nas, ki si prizadevamo, da bi znanje
v Sloveniji res nosilo ime učeča se skupnost.«
Marija Imperl, KTRC Radeče

10 dejstev o EPALE
1.

KOLEDAR vam omogoča dostop do tečajev, webinarjev, seminarjev in drugih
razpoložljivih možnostih po vsej Evropi.

2.

Vsak DOGODEK, ki vas zanima, lahko izbirate po temi, jeziku ali kotizaciji.

3.

INFORMACIJSKO SREDIŠČE vam pomaga poiskati dokumente in druge vire
v izobraževanju odraslih.

4.

Aktualne novice najdete na Facebooku EPALE Slovenija in Twitterju
@EPALE_SI.

5.

V NOVICAH vam podamo zadnje informacije tako o razvoju politike, novih pobudah
in financiranju kot tudi številnih drugih aktualnih zadevah v izobraževanju odraslih.

6.

SPLETNI DNEVNIKI osvetljujejo različne teme, ki so ta hip pomembne
v izobraževanju odraslih.

7.

Z ISKALNIKOM PARTNERJEV lahko predstavite svojo organizacijo, se povežete
s sorodnimi organizacijami ter prediskutirate svoje ideje in poglede z drugimi
iz Evrope.

»Prednosti EPALE so zagotovo povezovanje v evropskem
prostoru in možnosti izmenjave izkušenj. Ne nazadnje
tudi iskanje novih partnerjev za bodoče projekte.«
mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
»Dobra stvar platforme je, da na enem mestu najdemo vse.
Najdemo zanimive vire iz različnih držav, partnerje, lahko
komentiramo bloge in druge objave. Zelo koristno je, da je
povezana z drugimi socialnimi omrežji (Facebook in Twitter),
da lahko delimo vsebine tudi tam.«
Mihaela Orozel, Ljudska univerza Velenje

E – Evropsko sodelovanje
P – Profesionalni pristop

8.

Odgovore na najpogostejša vprašanja dobite v rubriki POGOSTA VPRAŠANJA
(pod Informacije o EPALE).

A – Aktivnosti v izobraževanju odraslih

9.

EPALE platformo upravlja Evropska komisija in je PODPRTA V 24 JEZIKIH.

E – Edukativni materiali in viri

10.

REGISTRACIJA in vaš OSEBNI SPLETNI PROFIL vam nudita dodatne možnosti
sodelovanja.

L – Lažji dostop do informacij

Vas zanima več? Pišite na epale@cmepius.si. Na EPALE je prostor za vsakega
izobraževalca odraslih – tudi za vas. Vključite se v spletno skupnost EPALE.
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Naše delo finančno podpirajo:

