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Omrežje Eurydice

• 40 sistemov izobraževanja ali

• 37 držav v programu Erasmus+

• Sedež: Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) v Bruslju

• Poslanstvo in dejavnost: 
 Biti zanesljiv vir informacij o sistemih izobraževanja v Evropi za odločevalce in oblikovalce politik 

ter za na podatkih utemeljeno odločanje

 Priprava analiz in poročil o strukturi in organiziranosti sistemov izobraževanja na vseh ravneh:

• Opisi nacionalnih sistemov izobraževanja (National Education Systems);

• Primerjalna poročila, izbrane teme, v interesu Skupnosti;

• Dejstva in številke o strukturah, šolskih koledarjih, plačah strokovnih 
delavcev ter obsegu pouka.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_en
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Izobraževanje in usposabljanje odraslih v Evropi: Gradimo vključujoče poti do 
spretnosti in kvalifikacij

Adult education and training in Europe: Building inclusive 
pathways to skills and qualifications
Izid: 8. 9. 2021. Referenčno leto je bilo š. l. 2019/2020.

Poglavja:

1. Osnovni podatki o izobraževanju in usposabljanju

2. Upravljanje in politični okviri

3. Programi izobraževanja in usposabljanja

4. Finančna pomoč

5. Prožno učenje

6. Vrednotenje in priznavanje znanja in učnih dosežkov

7. Ozaveščanje in usmerjanje na terenu

8. Svetovanje
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1. Nekaj statističnega ozadja

• Približno petina odraslih v EU ni zaključila višjega sekundarnega izobraževanja (ISCED 3). 

Od teh 12,5 milijona ni pridobila niti nižje sekundarne izobrazbe (končala osnovo šolo, ISCED 2).

• Med 15 in 57 % ali pomemben delež odraslih ima nizko raven bralne in matematične pismenosti.

• Okoli 40 % odraslih v EU grozi digitalna izključenost. 

To so odrasli s slabimi digitalnimi spretnostmi in/ali odrasli, ki zelo omejeno ali sploh ne uporabljajo interneta.

• Merilo uspešnosti EU 2020 je 15 % odraslih v IU štiri tedne pred raziskavo. 

To so dosegli v manj kot tretjini držav.

• V povprečju sta 3,2 % odraslih v EU pridobila višje sekundarno izobrazbo v odraslosti (2019). 

V nekaterih državah manj kot 1 %, v drugih okoli 14 %.

• Nizko kvalificirani odrasli manj participirajo v IU kot višje kvalificirani. 

V nekaterih državah največ 1 % v drugih med 10 in 25 % (2019).
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1. Temeljni podatek
Odrasli (stari 25–64) z manj kot višjo sekundarno (ISCED 3) izobrazbo (%), 2019 

Izobrazba ISCED 1 in 2  Izobrazba ISCED 1

Vir: Eurostat EU LFS

% EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT

Manj kot ISCED 3 21.6 21.3 17.5 6.2 18.5 13.4 9.8 16.3 23.2 38.7 19.6 14.2 37.8 17.5 8.8 5.0 20.7 15.0 44.2

Manj kot ISCED 2 5.3 7.1 3.8 0.2 2.2 3.7 0.5 5.3 13.4 9.0 6.3 1.8 5.3 9.0 0.7 0.6 6.3 1.1 4.3

NL AT PL PT RO SI SK FI SE BA CH IS LI ME MK NO RS TR UK

Manj kot ISCED 3 20.4 14.4 7.4 47.8 21.0 11.2 8.6 9.9 13.9 11.0 21.4 12.2 28.4 16.8 18.5 61.1 18.9

Manj kot ISCED 2 6.2 1.1 0.9 27.5 3.8 0.8 1.0 1.5 2.6 2.3 0.3 1.5 4.2 0.8 2.8 46.9 0.9
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2. Upravljanje in politični okviri

 

Obstaja medsektorski usklajevalni organ za: 

 (a) politike in ukrepe v izobraževanju odraslih  

 
(b) širše politike in ukrepe v izobraževanju, tudi 

izobraževanju odraslih 

 Ni medsektorskega usklajevalnega organa. 

 

• Mehanizmi upravljanja

• Politike in strateški dokumenti

• Druge pobude in načini za 
promocijo  IU odraslih

• Nacionalni kvantitativni cilji

Medsektorski organi za usklajevanje politik in ukrepov v 
izobraževanju odraslih, 2019/20

Vir: Eurydice.
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3. Programi izobraževanja in usposabljanja

 Celovit NOK je v pripravi. 

 IN 

● 
NOK vključuje tudi nenacionalne 

regulirane/nejavne kvalifikacije 

 Druge oblike NOK so v pripravi. 
 

 

Vir: Eurydice.

• Glavne oblike IU za  izpopolnjevanje ali 
prekvalificiranje odraslih

• Sistem in strukturiranost IU odraslih

• Povezljivost formalnega in 
neformalnega IU

• Vseobsežna javno subvencionirana 
ponudba

• Izvajalci IU odraslih

Celovitnost nacionalnih okvirov kvalifikacij, 2019
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4. Finančna pomoč

 Praviloma ne plačujejo šolnin. 

 Šolnino plačujejo ali ne. 

 Praviloma plačujejo šolnine. 

  
 

• Šolnine in javno financirani programi IU, 
v katere vključujejo tudi odrasli

• Finančna pomoč pri kritju posrednih ali 
neposrednih stroškov IU udeležencev in 
delodajalcev

• Vloga sredstev EU pri ustvarjanju 
priložnosti za odrasli z nizkimi ali brez 
kvalifikacij

• Vloga sredstev EU za uresničevanje ciljev 
v UI odraslih

Obveznost plačevanja šolnin 2019/20

Vir: Eurydice.
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5. Prožnost

Modularni programi in kvalifikacije do ISCED 3/EOK 4

 Vsi/skoraj vsi programi/kvalifikacije so modularni 

 Nekateri programi/kvalifikacije so modularni 

 Ni/skoraj ni modularnih programov/kvalifikacij  

 Reforme med 2015 in 2020 

  

 Vir: Eurydice. 
 

• Prožnost IU za odrasle

• Izobraževanje na daljavo

• Modularni programi in 
kvalifikacije

• Programi, ovrednoteni s 
kreditnimi točkami

• Napredovanje med ravnmi IU in 
individualizacija poti

• Individualizacija IU
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6. Vrednotenje in priznavanje učnih dosežkov

• Vrednotenje in priznavanje 
neformalnega in priložnostnega učenja

• Revizija spretnosti

• Vrednotenje učnih izidov

• Sistemi vrednotenja in priznavanja

• Nadzor uporabe sistemov vrednotenja

Vrednotenje je urejeno 

 
na vseh področjih IU (to je splošno,  IVET (začetno), 

visoko, CVET (nadaljnje), UI odraslih) 

 Na vsaj treh področjih IU 

 Na manj kot treh področjih IU 

 Vrednotenje v IU ni urejeno. 

 Podatki niso na voljo. 

  

 
 

 

Ureditev vrednotenja v izobraževanju in usposabljanju, 2018

Vir: Cedefop, Evropska komisija in 
ICF.



Letni posvet o izobraževanju odraslih 2020 
https://web.acs.si/lp2020

Letni posvet koordinira:

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2021 
https://web.acs.si/lp2021

Letni posvet koordinira:

7. Ozaveščanje in navezovanje stikov na terenu

• Vloga ozaveščanja in navezovanja stikov na 
terenu

• Odzivnost odraslih na priložnosti za IU

• Dejavnosti za promocijo IU odraslih

• Dejavnosti, usmerjene v spodbujanje odraslih 
s slabimi temeljnimi spretnostmi in nizko 
izobrazbo

• Dejavnosti ozaveščanja in navezovanja stikov 
na terenu

 Dejavnosti na terenu se izvajajo. 

 Dejavnosti na terenu se ne izvajajo. 

  

 

 
 

Velike javno sofinancirane dejavnosti ozaveščanja in 
navezovanje stikov na terenu, 2019/20

Vir: Eurydice.
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8. Svetovanje

• Potreba in koriščenje storitev svetovanja

• Oblike svetovalne dejavnosti

• Javno sofinancirano svetovanje za odrasle

• Osebno svetovanje

• Orodja za samostojno vodeno svetovanje

• Spletne zbirke informacij o IU

 
Orodje za samostojno vodeno svetovanje  

zagotavljajo javni zavodi za zaposlovanje. 

 Orodje zagotavljajo drugi ponudniki. 

 
Orodje je na voljo posebej za odrasle s slabimi temeljnimi 

spretnostmi ali nizkimi kvalifikacijami. 

 Orodje za svetovanje za samo pomoč ni na voljo. 

  

 
 

 

Javno sofinancirana orodja za samostojno vodeno 
svetovanje, 2019/20

Vir: Eurydice.
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Hvala.

Sasa.ambrozic-deleja@gov.si

www.eurydice.si


