Letni posvet o
izobraževanju odraslih
2019
19. in 20. november 2019, Grand hotel
Bernardin,Portorož; ttps://web.acs.si/lp2019

3. Delovna skupina: Sodelovanje
(medsektorsko,
z lokalno skupnostjo …):
Dobrodošli na potovanju o
sodelovanju!
Koordinatorji in poročevalci (vsebinski nosilci): Vodja DS: Ema Perme, MIZŠ;
Eva Mermolja, LU Ajdovščina; Maja Grašič, MDDSZ; Zapisovalka: Ana Peklenik, ACS

Skupni družbeni
in ekonomski
cilji
Javne
finance
Sistemski pristopi
politik države

Pravice in odgovornosti

Partnerstvo in sodelovanje

Sodelovanje in domena javnega

2. faza: Upravljanja
izobraževanja odraslih
pogoji
upravljanje
Spodbude za
delitev odgovornosti
Razvoj kulture
sodelovanjasodelovanje
v
učinkovitost
Jasni, sistemu izobraževanja odraslih:
sodelovanja
deljeni
med vlado,
ministrstvi in
cilji
rezultati
vertikalno:
vključenost v
nacionalno deležniki
vključujoče:
IO (VŽU)
-občinsko
znotraj in -med
ministrstvi
vladarezultati
Zmogljivost in
deležniki
- stroški
med
vladnimi
in občinskimi spretnosti;
Horizontalno:
- učinkovitost
izkoriščanje
med-ministrsko organi
spretnosti
Financiranje
Lokalno:
vseh
za pospeševanje med lokalnimi in
medobčinsko,
sektorjev
sodelovanja
regionalnimi
akterji
lokalni
deležniki
Odgovornost za
usklajevanje in
rezultate

Delitev
informacij &
razumevanje

2. faza: 1. priporočilo

2. faza

Smernice za
izvajanje strategije
spretnosti za
Slovenijo:
Izboljšanje
upravljanja
izobraževanja
l. Krepitev splošnih
pogojev za
odraslih
sodelovanje

1. Priprava celovitega
nacionalnega
programa
izobraževanja
odraslih

Ugotovitve OECD:
Obstoječi Nacionalni program
•
•
•
•
•
•
•

Ne zajema vseh oblik učenja
Ne določa jasno odgovornosti
Niso vključeni vsi deležniki
(pristojni akterji)
Skladnost politik in partnerstev
je šibka (izključeni so nekateri
akterji
Ni razširjenega pristopa
Cilji so razpršeni in nepovezani
Slaba analiza potreb odraslih

• Učinkovit medresorski nadzor in
delitev odgovornosti (izboljšanje
usklajenosti politik, partnerstev)
• Krepitev usposobljenosti v
državni upravi
• Prizadevanja lokalnih in
regionalnih akterjev
• Učinkovita vključenost
deležnikov
• Bolj učinkovito ozaveščanje o
izobraževanju odraslih
• Izboljšana ureditev financiranja
za boljšo učinkovitost

Občina Ajdovščina kot primer dobre prakse
sodelovanja z ljudsko univerzo
1. Zagotavljanje ustreznih prostorov
2. Vključevanje LU (partnerstva, projekti, dogodki, naloge)
3. Financiranje Letnega programa IO v Občini Ajdovščina

Letni program izobraževanja odraslih v
občini Ajdovščina 2020
1. Program za mlade
2. Center medgeneracijskega učenja
3. Program izobraževanja v Učnem centru Brje
4. Programi za dvig temeljnih kompetenc
5. »Outreach« izobraževanje za lokalni trajnostni razvoj

Vprašanja za danes
Delo v manjših skupinah
Poročanje
1.

Kateri so primanjkljaji/ovire
sedanjega medresorskega in
medsektorskega povezovanja:
- nacionalno,
- lokalno,
- z deležniki?
Predlogi za izboljšave.

2. Katere pozitivne učinke
letnega programa za
izobraževanje odraslih na
nacionalni in lokalni ravni
lahko prepoznate za:
- posameznike,
- lokalno skupnost/družbo,
- podjetja?

Hvala za sodelovanje:
Eva, Maja, Ana, Ema!
eva.mermolja@lu-ajdovscina.si
maja.grasic@gov.si
ana.peklenikvacs.si
ema.perme@gov.si

