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Vodnik po informacijah maj 2017
Novosti s področja izobraževanja

Vpis v srednje šole v šolskem letu 2017/2018 - dodatne
razmestitve in omejitve vpisa - Seznam srednjih šol, ki bodo
omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2017/2018
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sred
nje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_i
zobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c21740

Pred spomladanskim izpitnim rokom SM in PM 2017
http://www.ric.si/mma/Pred%20SM%20in%20PM%2026052017
/2017052611561652/
Katera raven (osnovna, višja) ustreza aktivnemu znanju tujega
jezika? http://www.ric.si/vprasanja/detajl/2006062612473587
Izraz aktivno znanje tujega jezika je staro poimenovanje, ki ne
ustreza več. Znanje jezikov se v skladu s priporočili Sveta Evrope
razvršča v šest ravni. V Sloveniji imamo programe in izpite na
osnovni (A2) in višji (B2) ravni zahtevnosti. Če to primerjamo s
starim poimenovanjem, lahko rečemo, da je osnovna raven (A2)
nadomestila tako imenovano »pasivno znanje jezika«, višja raven
(B2) pa »aktivno znanje jezika«.
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Novosti s področja zaposlovanja
Napovednik zaposlovanja - rezultati ankete, pomlad 2017
https://www.ess.gov.si/_files/10054/NAP-ZAP_2017_I.pdf

V četrtek 1. junija, med 10. in 18. uro, bo v Hotelu City, Ulica Kneza Koclja 22 potekal regionalni karierni sejem
MojeDelo.com 2017. http://kariernisejem.com/karierni-sejem-maribor-2017/

Napovednik kariernih sejmov http://kariernisejem.com/

Staranje na trgu dela se izboljšuje. Podatki o trendih zaposlovanja in brezposelnosti so pozitivni pri vseh
starostnih skupinah. Kljub spodbudnim trendom starejši ostajajo ranljiva ciljna skupina. Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti bo zato okrepilo izvajanje ukrepov za višanje delovne aktivnosti
starejših v Sloveniji. http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/8163/
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Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad izvaja program Celovita podpora podjetjem za aktivno
staranje delovne sile. Namen programa je podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo
njihovih kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenje delodajalcev za upravljanje s
starajočo se delovno silo.

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/projekti-2014-2020/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovnesile-2016-2020/
http://www.eu-skladi.si/ , http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/tematska-podrocja/8-tematski-cilj

Seznam organizacij, akreditiranih za izvedbo projektov v okviru Evropske prostovoljske službe, ki je del programa
Evropske unije Erasmus+ http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_sl

Novosti s področja zakonodaje

Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/2017-01-1098/odredba-o-visini-prispevkov-za-osebno-dopolnilno-delo
Uredba o sofinanciranju doktorskega študija https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-011199/uredba-o-sofinanciranju-doktorskega-studija
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1209/zakon-o-spremembi-in-dopolnitvahzakona-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju-zpiz-2c
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja
naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/201701-1362/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-strokovnem-usposabljanju-in-preverjanju-znanjanaravovarstvenih-in-prostovoljnih-nadzornikov
Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1363/pravilnik-o-vkljucevanju-izizobrazevalnega-programa-evropskih-sol-v-slovenski-izobrazevalni-sistem 19.5.2017
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e-gradiva
Vseživljenjsko učenje v EU http://lllplatform.eu/policy-areas/skills-and-qualifications/guidance/

Spletne informacije platforme vseživljenjskega učenja http://mailchi.mp/lllplatform/lllplatformnewsletter?e=b7d527a5ef

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA je ob letu izobraževanja odraslih pripravilo manifest za
učenje odraslih v 21. stoletju http://arhiv.acs.si/publikacije/manifesto1pagers_sl1.pdf

Učenje kot vir moči in veselja http://arhiv.acs.si/publikacije/bw_manifesto_full_sl1.pdf ,članek MMC RTV Slovenija
http://www.rtvslo.si/slovenija/kako-bo-potekalo-izobrazevanje-21-stoletja-pot-bo-pokazala-slovenija/421678
Politecnico Milano nudi brezplačne spletne izobraževalne seminarje https://www.pok.polimi.it/
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Revija Mladje št. 36 o prihodnosti EU
http://www.movit.si/fileadmin/movit/0ZAVOD/Publikacije/Mladje/Mladje_36_spletna_razlicica.pdf

Spremljamo

V Ljubljani bo septembra potekal 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih
http://www.oercongress.org/
Kongresa se bo udeležilo večje število ministrov in drugih visokih predstavnikov držav članic UNESCO ter številnih
strokovnjakov s področja OER in odprtega izobraževanja.

Prosto dostopni izobraževalni viri ali OER so učna gradiva z odprtimi licencami, ki omogočajo brezplačno delitev med
učitelji in učenci po vsem svetu in so zato potrebni za spodbujanje inovativnih učnih okolij, v katerih lahko uporabniki
vsebino prilagodijo svojim potrebam. So izredno dragocena orodja za omogočanje izobraževanja za vse in ključni za
dosego UNESCO ciljev trajnostnega razvoja.

25. obletnica članstva Republike Slovenije v UNESCO – maj 2017

http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/10074/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf
http://en.unesco.org/education2030-sdg4
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NCIPS/Euroguidance

http://www.ess.gov.si/ncips
Euroguidance Slovenija ali NCIPS – Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje, nudi
strokovno pomoč kariernim svetovalcem, svetovalcem v izobraževanju in šolskim svetovalnim delavcem.
http://www.ess.gov.si/ncips

Euroguidance - evropska mreža nacionalnih poklicno-informativnih in kariernih centrov, ki nudijo
kakovostne informacije o vseživljenjski karierni orientaciji. http://www.euroguidance.eu/

NCIPS - center
Euroguidance
Slovenia
http://www.ess.gov.si/
ncips

Nacionalna komisija za nadalnje in visokošolsko izobraževanje na Malti je pripravila raziskavo pregleda
vrzeli znanja zaposlenih v državi, s ciljem večje odzivnosti prilagajanja izobraževalnih sistemov
potrebam trga dela. https://jobsplus.gov.mt/resources/publication-statistics-mt-mt-en-

gb/publications/fileprovider.aspx?fileId=1767
Euroguidance facebook stran https://www.facebook.com/Euroguidance

Novičnik mrež Euroguidance, Europass, EQF
Euroguidance, Europass, EQF novice
http://www.europass.si/novicnik_mrez_euroguidance_europass_in_eqf.aspx
Academia http://www.euroguidance.eu/academia/academia-exchanges-2017/
Računalniškegi program Kam in kako https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako ,
https://issuu.com/zrsz0/docs/kik_navodila_odrasli
Kam in kako je računalniški program, ki je v pomoč uporabnikom, ko se odločajo o izbiri poklica:
 spodbudi uporabnika, da si zastavi določena vprašanja o poklicih in mu pomaga opredeliti
področja, o katerih se želi pogovori s kariernim svetovalcem,
 opogumi uporabnika, da podrobneje razišče poklice, ki so zanj primerni in ki ga zanimajo,
 omogoči uporabniku, da dobi nove zamisli o primernih poklicih in si razširi znanje o teh, ki jih
že pozna.

Zbrano ZRSZ NCIPS, maj 2017, Nevenka Terdič
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