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Številka:  6036-4/2011/11 

Datum:  30. 11. 2011 

 
 Novice Sektorja za izobraževanje odraslih  

pri Ministrstvu za šolstvo in šport – NoviSIO – 11/2011 

 

1. Na Svetu ministrov potrjena Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem 

programu za izobraževanje odraslih  

 
Pred dvema dnevoma, 28. novembra je potekalo 3128. zasedanje Sveta Evropske unije v 
formaciji ministrov za izobraževanje, mladino, kulturo in šport pod 6. točko sprejeta 
Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (Council 
Resolution on a renewed European agenda for adult learning). Resolucija bo v kratkem 
objavljena v uradnem listu EU. Povezavo spletno stran Sveta EU vam bomo posredovali v 

naslednjih Novicah Sektorja.
 

 

2. 'Erasmus za vse'  

 

V sredo, 23. novembra je Evropska komisija objavila predlog uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o uvedbi programa "Erasmus za vse" ('Erasmus for all'), ki predstavlja 

nadaljevanje oziroma zamenjavo za veljavni program 'Vseživljenjsko učenje' (Lifelong 

Learning Programme) Program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in 

šport,  v okviru novega večletnega finančnega okvirja je objavljen na spletni strani: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/ 

1398&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=fr.  

 

Predlog programa bo obravnaval Svet in Evropski parlamentu, ki sta v tem tednu že pričela 

posvetovanja in pogajanja o pripravi najpomembnejšega programa EU za področje 

izobraževanja v naslednjem finančnem obdobju. 

 

3. Pojasnilo k 9. točki Oktobrske okrožnice, št. 6035/14/2011, z dne 27. 10. 

2011: Izobraževanje odraslih – prijava, vpis, status udeleženca 

izobraževanja odraslih 

 

Kot prilogo novembrskih Novic Sektorja dodajamo podrobnejše pojasnilo k objavi v 

Oktobrski okrožnici Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, kjer 

najdete podrobnejši opis predpisov, ki opredeljujejo določbe prijave, evidenc, statusa in 

pravicah iz naslova statusa oziroma izdajo ustreznih potrdil v srednješolskem 

izobraževanju odraslih.  

Izvajalcem izobraževanja odraslih 

 

po elektronski pošti 
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4. Konference in posveti 

 

Zgodilo se je… 

a) Letni Posvet o izobraževanju odraslih 2011, z naslovom: Razmislek o vrednotah v 
globalni družbi je tokrat potekal 15. in 16. novembra 2011, v Grand Hotelu Primus, 
na Ptuju. Vsem, ki ste se ga udeležili oziroma ste bili kakor koli vključeni v 
organizacijo, se zahvaljujemo.  

Več o samem poteku Letnega Posveta o izobraževanju odraslih 2011, vsebini in 
prispevkih ter povzetkih dela v delovnih skupinah, si lahko ogledate na spletni 
strani: http://pro.acs.si/lp2011/. 

Napovednik… 
a) Andragoški center Slovenije bo sredo 7. decembra 2011 v Grand Hotelu Union v 

okviru projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega 
znanja organiziral zaključno konferenco z naslovom Za odrasle ustvarjamo nove 
priložnosti. Podrobne informacije o konferenci najdete na spletni strani: 
http://pro.acs.si/razvoj2011/. 
 

b) Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja bo 8. 
decembra 2011 v Grand hotelu Union organiziral mednarodno valorizacijsko 
konferenco na temo zagotavljanja kakovosti v mobilnosti, z naslovom: Krepitev 
učinkov mednarodne učne mobilnosti. Več o programu konference si lahko 
preberete na spletni povezavi: http://www.cmepius.si/files/cmepius/ 
userfiles/dogodki/2011/Valorizacijska/Vabilo%20in%20program.pdf. 
 
Konferenci sledi podelitev nacionalnih nagrad Jabolka kakovosti najboljšim 

projektom v programu Vseživljenjsko učenje, zaključenim v letu 2010 in 2011. Več 
o podelitvi in nagrajencih na: http://www.cmepius.si/vzu/vse-o-vzu/jabolka-
kakovosti/jabolka2011.aspx. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

Prosimo, da posredujte NoviSIO tudi tistim, za katere presodite, da bi bile te informacije zanje dobrodošle. 

V primeru, da ne želite prejemati tovrstnih novic, nas o tem obvestite z e-naslova, kamor smo vam 

obvestilo posredovali. 

Človek, ki skrbi za svoje staro znanje 

in hkrati nenehno pridobiva nova, 

lahko postane učitelj drugih. 
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