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Implementacija EPUO 2012–2020

• Evropa 2020, E&T 2020
• Izobraževanje odraslih:                                  ?
• Nacionalna koordinacija
• Načelo subsidiarnosti
• Sofinanciranje:

• 2012–2014
• 2014 
• + lastni delež (MIZŠ)



Izhodišča slovenskega projekta

• Nacionalni program izobraževanja odraslih
• Ozaveščanje 

• participacija 
• znanje in zmožnosti (4 stebri učenja)

• Od politike prek stroke do človeka
• Nadgradnja dobrih praks 
• Interakcija (“top-down“ & “bottom-up“ & vodoravno)
• Izmenjava na evropski ravni



Parada učenja: 3 x 7 
enodnevnih festivalov na lokalni 
ravni, izpeljanih v Tednu 
vseživljenjskega učenja 
http://tvu.acs.si/paradaucenja

http://tvu.acs.si/paradaucenja


Štiri video-publikacije o primerih dobre prakse

Drugo državni ravni: definicija učeče se skupnosti, e-kotiček, 
promocijsko gradivo, e-bilten …



Na lokalni ravni pa: 

Foto-mozaik Parade učenja 2013 in 2014 (okrnjena različica)

http://youtu.be/CPU-x1uqaA4
http://youtu.be/CPU-x1uqaA4


Kazalniki: 
nad 1.000 udeležencev, od tega ca 60 % v strokovnem delu

ter predstavitev PIAAC Slovenija na 14 prizoriščih 

Strokovni dogodki EPUO





Spoznanja in priporočila
• Marsikaj že obstaja – nadaljevati!
• Povezovanje in dopolnjevanje
• Nazaj k naravi, vrednotam, h koreninam …
• Naprej z IKT podporo, ustvarjalnostjo, podjetništvom 
• Vključiti učeče se – ambasadorje učenja
• „Nič za njih brez njih!“
• Te teme privabijo medije!



Prednostna področja EPUO

 vseživljenjsko učenje in mobilnost 
 kakovost in učinkovitost
 pravičnost, socialna vključenost, dejavno državljanstvo
 ustvarjalnost in inovativnost
 zbirke podatkov in znanja 

- zlasti za manj izobražene in druge ranljive skupine



1. Obvezna naloga: koordinacija nacionalnih deležnikov
2. Strategija za ozaveščanje in 6 tematskih načrtov 
3. Dogodki EPUO za štiri ranljive skupine
4. Temeljne zmožnosti za boljšo zaposljivost
5. Temeljne zmožnosti za dejavno vključevanje 
6. Mednarodna izmenjava
7. Povezovanje z EPALE

Implementacija EPUO v novem obdobju 2015–2017 
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