Masarykova 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 54 42
F: 01 400 53 58
E: gp.mss@gov.si
www.mss.gov.si

Izvajalcem izobraţevanja odraslih
po elektronski pošti

Številka:
Datum:

6036-4/2011/3
21. 3. 2011

Zadeva:

Novice Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in
šport – NoviSIO – 3/2011

1. Razpis za izvajalce prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja
V sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije bomo v mesecu aprilu objavili razpis za izbor
izvajalcev prireditev v Tednu vseţivljenjskega učenja. O nadaljnjih informacijah vas bomo
obveščali v mesečnih novicah sektorja, z vprašanji pa se lahko obrnete tudi na elektronski
naslov sio.mss@gov.si.

2. Razpis za vpis odraslih v šolskem letu 2011/2012
V tednu od 21. 3. do 25. 3. 2011 boste izvajalci javno veljavnih programov izobraževanja
odraslih iz Zveze ljudskih univerz Slovenije prejeli okroţnico o postopku oddaje podatkov za
Razpis za vpis odraslih v šolskem letu 2011/2012. Rok za posredovanje podatkov bo do 22. 4.
2011, izpolnjen obrazec pa boste poslali Strokovni sluţbi Zveze ljudskih univerz Slovenije, Pod
Jeţami 8, 1000 Ljubljana.

3. Napoved novih razpisov v letu 2011
V letu 2011 bo Sektor za izobraţevanje odraslih predvidoma objavil dva nova razpisa iz
sredstev Evropskega socialnega sklada in sicer za programe neformalnega izobraževanja
odraslih ter za izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju
odraslih. Če imate predloge in pobude, kaj vse bi lahko vključili v razpisa, nam jih posredujte
do 31. 3. 2011 na elektronski naslov: sio.mss@gov.si.
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4. Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2011 – vmesno poročilo
Na javni razpis je prispelo 232 vlog, prijavitelji pa so prijavili skupaj 1.925 programov. K
administrativni dopolnitvi vloge je bilo pozvanih 61 prijaviteljev. Strokovna komisija vsebinsko
ocenjuje popolne vloge. Sklepe o izboru programov bodo upravičenci prejeli najkasneje do 25.
4. 2011.

5. Obravnava strokovnih gradiv na Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih
Strokovni svet za izobraţevanje odraslih in komisija za programe izobraţevanja odraslih pri
strokovnem svetu bosta na aprilski seji obravnavala:
program začetne integracije priseljencev,
evalvacijo javno veljavnih izobraţevalnih programov opismenjevanja odraslih (UŢU,
PUM, RPO) ter predstavitev izhodišč za prenovo teh programov,
evalvacijo programov usposabljanja za učitelje in mentorje v programih UŢU in PUM in
predstavitev izhodišč za prenovo.
Program začetne integracije priseljencev bo nato ministru predlagan v sprejem in potrditev
javne veljavnosti.

6. Prvi krog za prijave na študijske obiske strokovnjakov s področja izobraževanja
odraslih v šolskem letu 2011/2012
CEDEFOP je odprl prvi krog prijav na študijske obiske strokovnjakov s področja izobraţevanja
odraslih, ki bodo potekali med septembrom 2011 in februarjem 2012.
Bi radi raziskovali tematiko izobraţevanja odraslih s kolegi iz drugih evropskih drţav ali se
naučili več o sistemih izobraţevanja odraslih v Evropi? V priponki si oglejte podrobne opise
študijskih obiskov, namenjenih strokovnjakom in praktikom s področja izobraţevanja odraslih
(priponka je v angleškem jeziku).
Več informacij o študijskih obiskih najdete tudi na spletni strani:
http://studyvisits.cedefop.eu.int/list/default.asp?cmd=11&per_id=45&groupid=7
Prijave je potrebno oddati preko CEDEFOPove spletne strani in sicer do 31. 3. 2011 do 12.
ure:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&artlang=EN

7. Sprememba skrbništva in kadrovske spremembe na Sektorju za izobraževanje odraslih
Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe skrbništva pri projektu Evropskega socialnega
sklada Javni razpis za sofinanciranje izobraţevalnih programov za dvig ravni pismenosti in
Projektno učenje mlajših odraslih od 2010 do 2013. Nova skrbnica projekta je od 15. 3. 2011
dalje Maja Kobal Merkun, zato se v zvezi s projektnimi zadevami obračajte nanjo: Maja.KobalMerkun@gov.si; 01/400 5258.
Zaradi porodniškega dopusta bo s 1. 4. 2011 prišlo tudi do kadrovskih sprememb na Sektorju
za izobraţevanje odraslih:
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Tejo Dolgan (projekti integralnega dela proračuna) bo zamenjala Mateja Berčan:
Mateja.Bercan@gov.si; 01/400 5762,
Majo Accetto (vodja glavne pisarne sektorja) bo zamenjal Nik Benedik:
Nik.Benedik@gov.si; 01/400 5442

Prosimo, posredujte NoviSIO tudi vsem tistim, za katere presojate, da bi bile informacije za njih
dobrodošle.
S spoštovanjem,

P.S.: V primeru, da ne želite prejemati tovrstnih novic, nas o tem obvestite z e-naslova,
kamor smo vam obvestilo posredovali.
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