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VLOGA SVETOVALNE DEJAVNOSTI V IO 

- KOT INFRASTRUKTURNA DEJAVNOST: središča ISIO (ter tudi 
druge dejavnosti VKO) 

- KOT DEL IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA: v vsaki izobraževalni 
organizaciji 
 

- V podporo uresničevanju STRATEŠKIH CILJEV ReNPIO 2013-
2020 

- V podporo uresničevanju INDIVIDUALNIH IZOBRAŽEVALNIH 
CILJEV 
 

- za posameznike, 
- za organizacije in  
- socialne partnerje. 

 

 

 

 



 
 

• Podatki kažejo pomanjkanje interesa za izobraževanje in usposabljanje 
med odraslimi v starosti 25-64 let: po podatkih Adult Education Survey 
(AES 2011), več kot 80 % odraslih ni želelo biti vključenih! (povprečje vseh 
držav EU)  

• Po AES 2011 (Eurydice Report on Adult Education, 2015:99) so anketirani 
odrasli (vse države EU) na vprašanje „Ali so v 12 mesecih pred vključenostjo 
v anketiranje, iskali informacije o izobraževanju?“, odgovorili , da jih:  

• 73 % ni iskalo informacij (86 % odraslih z manj kot SRŠ 76 % odraslih s SRŠ 
in VIŠ ter 57 % odraslih z VIS), 

• 27 % pa je informacije iskalo.  
 

• 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). 

 

 

NEINFORMIRANOST O MOŽNOSTIH IZOBRAŽEVANJA 



KAKO IN KDO NAJ ZAGOTOVI SVETOVANJE 

• Različni nosilci: MIZŠ, MDDSZEM, ZRSZ, Sklad za razvoj kadrov in štipendije, 
izobraževalci odraslih, koncesionarji, podjetja, MGRT, GZS, OZS, sindikati, 
nevladne organizacije idr. 

• Vloga izobraževalcev odraslih:  

• razvijanje in izvajanje različnih pristopov svetovanja za različne ciljne skupine, 

• dosedanje izkušnje središč ISIO potrjujejo pomen partnerskega sodelovanja pri 
zagotavljanju svetovanja (in izobraževanja), 

• doseči komplementarnost aktivnosti različnih nosilcev, 

• vključiti ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja, spretnosti, kompetenc, 

• spodbujanje razvoja ključnih in poklicnih kompetenc/zmožnosti, 

• od svetovanja do novih vsebin izobraževanja in usposabljanj („tailor made“), 

 

 

 

 

 



 

 

ODRASEL SVETOVALEC IZOBRAŽEVANJE 

ANALIZA CILJNIH  

SKUPIN 

ANALIZA POTREB 
OKOLJA 

SVETOVALEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 



SVETOVANJE V SREDIŠČIH ISIO 
 

2 temeljna cilja delovanja SREDIŠČ ISIO v letih 2001-2015: 
 

1. Svetovalna podpora posamezniku za večjo dostopnost in 
vključenost v IO in za večjo uspešnost ter učinkovitost. 
 

2. Povezovanje organizacij v partnersko mrežo za večjo 
celovitost in kakovost svetovanja ter razvoja IO v regiji.  

 

 

 

Svetovalno središče Ljubljana ima že 10 let delovanja!  

Več na skupni ISIO spletni strani: http://isio.acs.si! 

 

http://isio.acs.si/


 
 
KORISTI PARTNERSTEV V REGIJI 

1. Skupna promocija izobraževanja odraslih 

2. Medsebojna izmenjava informacij: kaj imamo na področju 
IO; kaj še potrebujemo / skupne baze podatkov 

3. Skupne obravnave skupnih ciljnih skupin: celovitost in 
kakovost 

4. Večja vključenost v IO v regiji 

5. Skupni strokovni dogodki: večja prepoznavnost IO v regiji, 
nove teme, nove vsebine; strokovna rast izobraževalcev 
odraslih in drugih kadrov za razvoj ČV v regiji 

6. Večja uspešnost in učinkovitost udeležencev v IO 
(svetovalna podpora med izobraževanjem) 



 
 

Projekt Erasmus+, K3 (podpora reformam politik): GOAL - 
Guidance and Orientation for Adult Learners – Svetovanje 
odraslim v izobraževanju, trajanje:2015-2018  
 

Partnerji v projektu: 

EU: Belgija (koordinator), Češka Republika, Islandija, Litva, 
Nizozemska, Slovenija, Turčija (tihi partner) 

Slovenija: 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

- Andragoški center Slovenije 

- Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje 

 

 

PROJEKT GOAL 



PRIČAKOVANI REZULTATI - 1 
• Novi modeli za vzpostavitev partnerstev: nacionalni in regionalni. 

• 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). 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJeupebGisYCFUpyFAod9WEA_w&url=http://www.livingherewilston.com.au/achieving-your-goals/&ei=xQV7Vdc3yuRR9cOB-A8&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNGfS2QuSQeBsJow-Xv3_2Sqf5BEyw&ust=1434211508143118


PRIČAKOVANI REZULTATI - 2 

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

- Predlog ukrepov za izboljšanje svetovalne dejavnosti: 

na evropski in  

nacionalni ravni!  
 

Spletna stran projekta: www.projectgoal.eu 

http://www.projectgoal.eu/
http://www.projectgoal.eu/
http://www.projectgoal.eu/
http://www.projectgoal.eu/
http://www.projectgoal.eu/

