REPUBLIKA
SLOVENIJA
STROKOVNI SVET RS ZA
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
1000 Ljubljana, Masarykova 16
tel.: (01) 400 5200

Številka: 013-8/2020/64
Datum: 27.5.2020

VABILO
na
104. sejo Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih (SSIO),
ki bo
v petek, 5.6. 2020, ob 13.00 uri v sejni sobi št. P 23-24,
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem zapisnika 103. dopisne seje Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih (od 14. do
21.5.2020)
2. Obravnava gradiva Letni program izobraževanja odraslih LPIO 2019, Poročilo o
uresničevanju
3. Obravnava gradiva Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih,
ki se izvaja kot javna služba
4. Predlog za člana Državne komisije za poklicno maturo
5. Razno
S tem vabilom vam pošiljamo tudi vsa gradiva v elektronski obliki.
Hkrati sporočamo, da je potrebno ob prihodu na sejo ter na sami seji dosledno upoštevati
splošno veljavna pravila NIJZ.
Prosimo vas, da se seje zanesljivo udeležite, svojo morebitno odsotnost ali sodelovanje preko
videokonference pa pravočasno sporočite, na e-naslov: mojca.miklavcic@gov.si.
Vsa potrebna navodila za sodelovanje na daljavo vam bomo pravočasno posredovali.
Lep pozdrav,
dr. Sonja Kump l.r.
predsednica SSIO

Vabljeni:
- Člani in članice Strokovnega sveta
- dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
- Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
- Maja Mihelič Debeljak, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja, MIZŠ
- Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja, MIZŠ

-

dr. Božidar Opara, predsednik Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje
dr. Boris Dular, predsednik Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje
mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega Centra RS
Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih
predstavniki sredstev javnega obveščanja

