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Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 

obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in 
prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 

usposabljanja.« 
 



ESS PROJEKTI IN DEJAVNOST ACS 

V letih 2011-2014 sta na ACS potekala dva velika ESS projekta: 
 

Izobraževanje in usposabljanje  
strokovnih delavcev v izobraževanju  
odraslih od 2011 do 2014 

Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in 
priznavanje neformalnega učenja od  
2011 do 2014 

    - vsebinsko tesno povezana z osnovno dejavnostjo ACS, 
- novi strokovni dosežki,širitev posameznih dejavnosti v mreži IO, 
- obsežno usposabljanje strokovnih delavcev za nove vsebine, 
- nova strokovna gradiva, 
- večja prepoznavnost strokovnih dosežkov, 
- nacionalno in mednarodno predstavljani kot primeri dobrih praks.  



ESS PROJEKTI IN DEJAVNOST ACS 

1. Rezultate prvega projekta smo predstavili na zaključni 
konferenci 4.3.2014. Predstavitve so objavljene na spletni 
strani konference: http://pro.acs.si/izo2014/ 
 

2. Danes pa predstavljamo rezultate projekta Razvoj 
pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega 
učenja od 2011 do 2014, ki smo jih dosegli skupaj s 
sodelavci iz prakse, kar se nam zdi še posebej pomembna 
dodana vrednost projekta. 

http://pro.acs.si/izo2014/


DELITEV PROJEKTA NA DVE AKTIVNOSTI 

Razvoj pismenosti 
odraslih 
(Vodji: mag. Estera 
Možina in dr. Petra 
Javrh) 

Ugotavljanje in 
priznavanje 
neformalnega 
učenja odraslih 
(Vodja: mag. Tanja 
Vilič Klenovšek) 



KLJUČNI CILJI IN STIČNE TOČKE OBEH 
AKTIVNOSTI: PISMENOST IN VREDNOTENJE  

Cilji/prioritete: 
 Razvoj temeljnih zmožnosti ranljivih ciljnih skupin. 
 Dvig motivacije odraslih za vključevanje v izobraževanje  in učenje.  
 Zagotavljanje enakih možnosti in večje dostopnosti izobraževanja.  
 Razvijanje različnih poti in načinov za pridobivanje znanja in razvoj kompetenc in 
   vrednotenje ter priznavanje le-teh. 
 Sistemsko umeščanje obeh področjih  v zakonske in strokovne dokumente. 

Prispevek obeh področij k: 
 Dvigu temeljnih zmožnosti. 
 K večji vključenosti v izobraževanje odraslih tudi ranljivih skupin. 
 K odpiranju novih možnosti in priložnosti za odrase z odkrivanjem „skritega znanja“ . 
 Razvoj strokovnih gradiv, instrumentov in pripomočkov za osebje v IO in sodobnih 

učnih gradiv za različne ciljne skupine odraslih.  



RAZVOJNI IZZIVI PO MARCU 2014? 

Predstavljeni bodo v prispevkih v nadaljevanju s 
prikazom dosežkov obeh aktivnosti. 
 

Vsi pa povabljeni, da se o razvojnih izzivih 
pogovarjamo tudi v popoldanskem delu, ko bo delo 
potekalo v 4 delovnih skupinah! 
 
 
 

HVALA ZA POZORNOST IN USPEŠNO DELO V 
NADALJEVANJU PROGRAMA! 


