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Namen projekta GOAL: 
2015-2018

Izboljšati možnosti svetovanja za manj izobražene odrasle v 
vseh partnerskih državah:
• za večjo vključenost v vseživljenjsko učenje,
• za večjo socialno vključenost, 
• za večjo mobilnost na trgu dela.



Izhodišče projekta GOAL - 1
• V zadnjih letih vključenost v VŽU spet pada:

Vir: Eurostat, Anketa o delovni sili

• Manj so vključeni odrasli z nižjo izobrazbo oz. 
usposobljenostjo, starejši in brezposelni. 

• Ciljna vrednost vključenosti odraslih v EU do leta 
2020 je 15% in v Sloveniji 19%.

Država/Le
to

Ciljna 
vrednost
2010

2010 2011 2012 2013

Slovenija 15% 16,2% 15,9% 13,8% 12,4%

EU-27 12,5% 9,1% 8,9% 9,0% 10,5%



Izhodišče projekta GOAL - 2
• Podatki kažejo tudi pomanjkanje interesa za 

izobraževanje in usposabljanje med odraslimi v 
starosti 25-64 let: po Adult Education Survey -
AES 2011, v povprečju vseh držav EU, več kot 
80% odraslih niso želeli biti vključeni!

• Po AES 2011, so na vprašanje, „Ali so v 12 
mesecih pred vključenostjo v anketiranje, iskali 
informacije o izobraževanju?“, anketirani odrasli 
odgovorili (vse države EU):
– 27% odraslih je iskalo informacije, 
– 73% odraslih pa ne! 

Vir: Eurydice Report on Adult Education, 2015:99 



Izhodišče projekta GOAL - 3
• Raziskave kažejo, da je svetovanje za manj 

izobražene pomembna „organizacijska“ 
komponenta za vključevanje (P. Federighi, 2009: 
Enabling the low-skilled to take their qualifications „one 
Step Up“ – final report).

• Zato cilji GOAL-a: z novimi pristopi v svetovanju 
izboljšati informiranost in interes za vključenost v 
VŽU; z „outreach“ pristopi, s 
partnerskim povezovanjem –
mreženjem, z razvojem
novih metod in orodij, 
z ustrezno usposobljenostjo 
svetovalcev idr.



Partnerji v projektu
EU:
- Belgija (koordinator:Flamsko ministrstvo za 

izobraževanje), Češka Republika, Islandija, Litva, 
Nizozemska, Slovenija, Turčija (tihi partner).

- Inštitut za izobraževanje, Univerze v Londonu: 
metodologija merjenja kakovosti in evalvacija.

Slovenija:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Andragoški center Slovenije,
- Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje.
• 2 regiji
• 2 šolska centra
• 2 središči ISIO



Pričakovani rezultati - 1
• Novi modeli za vzpostavitev partnerstev: nacionalni in 

regionalni (primer središč ISIO že v prijavi).
• Novi  pristopi in orodja  za učinkovito svetovanje ter tudi za 

spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti.
• Doseganje težje dosegljivih skupin odraslih: starejši 50+, 

priseljenci, nizko izobraženi zaposleni in brezposelni.
• Opredelitev kompetenc svetovalca za svetovalno delo z 

ranljivimi skupinami odraslih.
• Razvoj in vzpostavitev metodologije za 

merjenje učinkov svetovanja 
(kratkoročni in dolgoročni učinki).
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Pričakovani rezultati - 2

- Izmenjava primerov dobrih praks in izkušenj med 
7 evropskimi državami!

- Predlog ukrepov za izboljšanje svetovalne 
dejavnosti:
na evropski in 
nacionalni ravni!

Več o projektu tudi na spletni 
strani: www.projectgoal.eu

http://www.projectgoal.eu/
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