
LETNI PROGRAM IZOBRA2EVANJA ODRASLIH
v MESTNI OBeINI MARIBOR ZA LETO 2021

(LPIO MOM 2021)



Na podlagi 51. elena Zakona o izobra2evanju odraslih (Uradni list RS, it. 6/18), Razvojnega
programa izobra2evanja odraslih v Mestni obeini Maribor 2020 – 2024 in 14. ter 23. elena Statuta
Mestne ob6ine Maribor (Medob6inski uradni vestnik RS, St. 10/11, 8/14 in 12/19) je Mestni svet
Mestne obeine Maribor na 25. dopisni seji, ki je potekala od 1 . do 3. marca 2021, sprejel

Letni program izobra2evanja odraslih v Mestni obeini Maribor za leto 2021
(LPIO MOM 2021 )

1 . UVOD

Znanje je elovekov najve6ji in najdragocenejgi kapital, ki lahko pripomore k polnemu in aktivnernu
2ivljenju v vseh 2ivljenjskih obdobjih. V tako hitro se spreminjajo6i se dru2bi je potreba PO girokem
naboru znanja in spretnosti ge toliko vega, zato je izrednega pomena, da jih razvijamo vse 2ivljenje.
Lokalna skupnost si prizadeva za izboljganje razpolo21jivosti ter splogne kakovosti, kolidine in
dostopnosti izobra2evalnih prilo2nosti za odrasle. S programi za izobra2evanje odraslih se
zagotavlja vklju6enost odraslih v vse2ivljenjsko ueenje, zagotavlja se dvig splogne izobra2enosti
prebivalcev, vigja izobrazbena raven in ve6ja zaposljivost.

Na podlagi 51, elena Zakona o izobra2evanju odraslih (Uradni list RS, it. 6/18; v nadaljevanju ZIO-
1 ) zaradi ustvarjanja pogojev za izobra2evanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj
in kakovost 2ivljenja njenih obeanov, lokalna skupnost sprejme letni program izobra2evanja odraslih.

V letnem programu se na podlagi zakona opredelijo:
1) cilji in kazalniki na letni ravni,
2) ukrepi (programi) po prednostnih podro6jih,
3) obseg sredstev, ki se zagotovi v obeinskem prora6unu za izvajanje letnega programa,
4) pristojen organ mestne uprave za izvedbo letnega programa in
5) na6in spremljanja izvajanja letnega programa.

Zakon o izobra2evanju odraslih ureja izobra2evanje po izobra2evalnih programih za odrasle, na
podlagi katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, razen izobrazba po programu za osnovno
golo za odrasle.

Zakonodajo na podroeju izobra2evanja odraslih dopolnjuje »Resolucija o Nacionalnem prograrnu
izobra2evanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013 – 2020« (Uradni list RS, it. 90/13 in
6/18 – ZIO-1 ; v nadaljevanju: ReNPI013-20). V Letnem programu izobra2evanja odraslih v Mestni
obeini Maribor za leto 2021 (v nadaljevanju: LPIO MOM 2021) se Se vedno opiramo na omenjen
dokument, saj je Resolucija o nacionalnem programu izobra2evanja odraslih v Republiki Sloveniji za
obdobje od 2021 do 2030 v pripravi in bo predvidoma sprejeta v letu 2021. Resolucija o Nacionalnern
programu izobra2evanja odraslih v Republiki Sloveniji je temeljni strategki dokument, ki pokriva
izobra2evanje odraslth v Republiki Sloveniji in je podlaga za naertovanje razvoja in izvajanja
aktivnosti izobra2evanja odraslih na nacionalni in lokalni ravni

Mestna obeina Maribor je leta 2020 sprejela Razvojni program izobra2evanja odraslih v Mestni obeini
Maribor 2020 – 2024 (v nadaljevanju: RPIO MOM 20-24), s katerim sistemsko in razvojno pristopa
k strategiji vse2ivljenjskega ueenja ter spodbuja ve6jo vkljueenost vseh odraslih v izobra2evanje.
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Z LPIO MOM 2021 se dolo6ajo izobra2evalni programi in dejavnosti, ki bodo v letu 2021 sofinancirani
iz proraeuna Mestne obeine Maribor. Temeljna podlaga LPIO MOM 2021 je ZIO-1. Z izobra2evalnimi
programi in dejavnostmi se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, razen po programu osnovna gola za
odrasle

lz dokumenta so razvidni opisi programov, predviden obseg sredstev, viri financiranja ter kazalniki
spremljanja posameznih programov (predvideno gtevilo vkljueenih udele2encev, prieakovani ueinki
prog rama) .

Programi so pripravljeni v skladu s prednostnimi podroeji, ki so opredeljena v RPIO MOM 20-24
izpeIjani pa bodo na klasieen naein oz. bodo v primeru trajanja epidemije COVID-19 prilagojeni
izvajanju na daljavo oz. v virtualnem okolju.

LPIO MOM 202 1 je pripravljen v sodelovanju zjavnim zavodom Andragogki zavod Maribor– Ljudska
univerza, katerega ustanoviteljica je Mestna obeina Maribor.

2. CILJI NA LETNI RAVNI

LPIO MOM 2021 bo sledil ciljem izobra2evanja odraslih v Sloveniji, ki so opredeljeni tudi v ZIO-1 in
RPIO MOM 20-24:
1 ) dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven terneljnih zrno2nosti,
2) poveeati zaposljivost aktivnega prebivalstva,
3) izboljgati mo2nosti za u6enje in vklju6evanje v izobra2evanje ter omogo6ati dostop do

kakovostnih izobra2evalnih in uenih mo2nosti,
4) spodbujati ni2je izobra2ene in druge ranljive skupine za izobra2evanje in ueenje ter izboljgati

splogno izobra2enost,
5) omogoeati pridobivanje splognih in poklicnih zmo2nosti za osebnostno rast, aktivno delovanje v

skupnosti in na trgu dela,
6) krepiti solidamost, sodelovanje in izmenjavo znanja terizkugenj med generacijami.

3. UKREPI (PROGRAMI) IN KAZALNIKI po PREDNOSTNIH PODROeJIH

Za dosego ciljev so programi v LPIO MOM 2021 pripravljeni v skladu s prednostnimi podro6ji, ki so
opredeljena v RPIO MOM 20-24. Programi bodo izpeljani na klasieen naein oz. bodo v primeru
trajanja epidemije COVID-19 prilagojeni izvajanju na daljavo oz. v virtualnem okolju. v primeru
izvajanja prograrnov na daljavo pri6akujemo pribli2no enako gtevilo udele2encev.

3.1. Splogno izobra2evanje odraslih (prvo prednostno podroeje)

Program: Usposabljanje za 2ivljenjsko uspe£nost - Beremo in pi§emo skupaj (U2U-BIPS)
Opis programa: Delo poteka v obliki projektnega u6enja, v skupini od 6 do 8 stargev, ki obiskujejo
program hkrati s svojimi otroki. Program traja 50 golskih ur; 25 ur se izpelje v obliki vodenega
domaeega dela. Delo vodi usposobljen u6itelj.
Predviden obseg sredstev: 4.050,00 EUR
Predvideno gtevilo vkljueenih udele2encev: 18 - 24 vkljueenih udele2encev, 3 izvedbe letno, 1
izvedba 50 golskih ur.
Prieakovani ueinki programa: Pornagati stargem pri spoznavanju na6inov spodbujanja in
motiviranja otroka za golsko delo, razvijanje sodelovalnega ueenja, Hkrati stargi osve2ujejo tudi
lastno znanje, ki jim pomaga pri regevanju vsakodnevnih problemov. Posameznikom pomaga pri
preseganju te2av s pismenostjo in posledieno pri dejavnejgem sodelovanju v dru2bi.
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Ciljne skupine: Program je namenjen manj izobra2enim stargem, ki imajo otroka v prvem triletju
devetletke in mu 2elijo pomagati pri golskem delu, pa ne vedo, kako.
Naein izvedbe: Klasieni naein oz. v virtualnem okolju.

Program: E-Frepy, digitalna pomoe pri ueenju
Opis programa: Usposabljanje za rabo digitalnega pripomoeka (digitalnih iger Frepy), ki na zabaven
na6in motivira otroka k utrjevanju opismenjevanja in premagovanju uenih te2av, redno izvajanje
aktivnosti Frepy in osve96anje stargev o potrebah otroka z uenimi te2avami. Skupina gteje od 6 do
8 udele2encev (stargev z otroki)
Predviden obseg sredstev: 3.200,00 EUR
Predvideno §tevilo vkljueenih udele2encev: 24 - 32 vklju6enih udele2encev, 4 izvedbe letno, 1
izvedba 2D golskih ur
Prieakovani ueinki programa: osvojene osnovne vegeine za pomoe otroku pri ueenju, poznavanja
in uporaba digitalnega programa za podporo u6enju
Ciljne skupine: Manj izobra2eni stargi otrok z udnimi te2avami in otroci
Naein izvedbe: Klasi6ni na6in oz. v virtualnem okolju

Program: Tabor za mlade z manj prilo2nostmi
Opis programa: Program je namenjen mladim, ki se vsakodnevno spopadajo z razlienimi ovirami
(telesna oviranost, bolezni, uene te2ave, socialno-ekonomski status dru2ine, smR stargev, spolna in
verska diskriminacija, krajevna oddaljenost...), ki jim onemogoeajo mirno, uspegno in sre6no
obdobje mladostnigtva. Tabor obsega skupno pet dni izobra2evalno-svetovalnih aktivnosti,
aktivnega posluganja, izkustvenega u6enja, u6enja v naravi, simulacij, iger vlog1 socialno-
animacijskih aktivnosti ipd
Predviden obseg sredstev: 3.000,00 EUR
Predvideno §tevilo vkljueenih udele2encev: 8 - 12 vkljueenih udele2encev, 1 izvedba letno, 5
delovnih dni
Prieakovani ueinki programa: Socialna vklju6enost, izboljganje samopodobe, zvigana
samozavest, ueenje u6enja, naertovanje kariere, izdelava osebnega akcijskega naerta ipd.
Ciljne skupine: Mlajgi odrasli od 16. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili redno golanje,
igeejo svoje mesto na trgu dela in so v sociatno-ekonomsko depriviligiranem polo2aju.
Naein izvedbe: Klasieni naein.

Program: gtudijski kroiki
Opis programa : Andragogki center RS je v gtudijskih kro2kih razvil sodobno obliko ueenja odrastih,
ki poteka v manjgi skupini (5 do 12 udele2encev), kjer se odrasli u6ijo drug od drugega. Predvideni
kro2ki: likovni, bralni, roenodelski, zeligearski, zdrav na6in 2ivljenja ipd. Pritegniti 2elimo Cim girgi krog
udele2encev vseh generacij k neformalnemu ueenju in vse2ivljenjskemu izobra2evanju.
Predviden obseg sredstev: 6.930,00 EUR
Predvideno gtevilo vkljueenih udele2encev: 35 - 84 vklju6enih udele2encev, 7 izvedb letno, 1
izvedba 30 golskih ur
Prieakovani u6inki programa: Neformalno u6enje, socialno vklju6evanje, medgeneracijsko ueenje.
Ciljne skupine: vsi odrasli.
Naein izvedbe: Klasi6ni naein oz. v virtualnem okolju.

Program: E-Rom
Opis programa: Program je namenjen Romom, s pomo6jo katerega usvajajo osnovno funkcionalno
pismenost (izpolnjevanje obrazcev, kratki vzorci prakti6nega sporo6anja: prognja1 opravieilo1
prito2ba, 2ivljenjepis) in digitalno pismenost (e-naslov, socialna omre2ja, varnost na spletu)1 s
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poudarkom na uporabi e-storitev (e-uprava, e-zdravstvo, m-banenigtvo, e-asistent). Skupina gteje
od 6 do 12 udele2encev
Predviden obseg sredstev: 2.310,00 EUR
Predvideno §tevilo vklju6enih udeleiencev: 18 - 36 vkljueenih udele2encev, 3 izvedbe letno, 1
izvedba 20 ur
Prieakovani ueinki programa: Funkcionalna pismenost v konkretnih situacijah, usvojitev uporabnih
digitalnih storitev
Ciljne skupine: Romi.
Naein izvedbe: Klasi6ni naein oz. v virtualnem okolju.

Program: Delavnice o zdravem naeinu 2ivljenja
C)pis progra ma : v okviru programa udele2enci spoznavajo osnove zdravega na6ina prehranjevanja
(sestava in gtevilo obrokov, kaloriena vrednost hrane), posledice nepravilnega naeina
prehranjevanja, kako ohranjaH in izboljgati zdravje s primernimi fizi6nimi aktivnostmi, na6ela zdravja
na delovnem mestu in prepreeevanja posledic neenakomemih fizienih obremenitev, kako ohranjati
dugevno zdravje. Skupina gteje 8-12 udele2encev
Predviden obseg sredstev: 3.200,00 EUR
Predvideno gtevilo vkljueenih udele2encev: 32 - 48 vkljueenih udele2encev, 4 izvedbe letno, 1
izvedba 20 golskih ur

u svojlte vPrieakovani ueinki programa: Osve96enost o pomenu zdravega
praktienih znanj za vzdr2evanje fizi6nega in dugevnega zdravja
Ciljne skupine: Odrasli, upokojenci
Naein izvedbe: Klasieni naein oz. v virtualnem okolju

naeina 2ivljenja,

Program: Programi za dvig kvalitete 2ivtjenja
Opis programa; Programi so pwenstveno namenjeni starejgi populaciji, za tretje 2ivljenjsko
obdobje. Z vkljueitvijo v programe bodo udele2enci aktivno pre2ivljali prosti eas, se dru2ili in
povezovali, Z upokojitvijo se je mogoee nauditi marsi6esa novega. spoznati nove ljudi ter z njimi deliti
svoje bogate izkugnje in znanja, tako da je udele2encem v okviru programa omogoeeno aktivno
pre2ivljanje prostega Casa, dru2enje in povezovanje.
V okviru programa bodo ponujeni

zaeetni jezikovni te6aji, 60 ur na izvedbo (angiegeina, nemgeina, italijanS6ina, Span96ina,
rugeina);
tematske delavnice, 9 ur na izvedbo (telovadba za mo2gane; zeligea neko6 in danes; zdrav
naein 2ivljenja in gibanje – pIes, joga, telovadba);
raeunalnigki proqrami, 20 ur na izvedbo (te6aji raeunalnigtva, svetovni splet in elektronska
pogta, tabli6ni raeunalnik – uporaba in prednosti, pametni teiefoni – uporaba in prednosti).

Udele2enci se bodo sre6evati enkrat tedensko v dopoldanskem easu. Skupine gtejejo od 8 do 12
udele2encev.
Predviden obseg sredstev: 8.700,00 EUR
Predvideno gtevilo vkljueenih udele2encev: 64 - 96 vkljueenih udele2encev, 4 izvedbe jezikovnih
te6ajev (60 golskih ur), 2 izvedbi tematskih delavnic (9 ur) in 2 izvedba raeunalnigkega programa (20

Prieakovani ueinki programa: Neformalno ueenje, socialno vklju6evanje, izboljganje znanja na
razlienih podroejih.
Ciljne skupine: Odrasli, upokojenci.
Naein izvedbe: Klasieni naein oz, v virtualnern okolju

U r)
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3.2. lzobra2evanje za dvig izobrazbene ravni odraslih (drugo prednostno podro6je)

Program: Osnovna gola za odrasle
Opis programa: Program devetletne osnovne Mole za odrasle, namenjen tistim, ki so izpolnili
osnovnogolsko obveznost, niso pa uspegno koneali osnovnogolskega izobra2evanja. Vpigejo se
lahko tudi odrasli, stari vee kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnogolske obveznosti. V okviru programa
se pridobi javnoveljavna izobrazba

financiranje materialnih strogkov za izvedboPredviden obseg sredstev: 16.596,00 EUR
prog rama
Predvideno gtevilo vklju6enih udele2encev 60 vkljueenih udele2encev, 2.252 golskih ur
Prieakovani ueinki programa: Uspegen zakljueek forrnalnega izobra2evanja, izpolnjeni pogoji za
nadaljevanje izobra2evanja ali za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, izboljgana
funkcionalna pismenost, izpolnjevanje pogojev za zasedbo manj zahtevnih delovnih mest
Ciljne skupine: Odrasli z nedokon6ano osnovno §olo
Naein izvedbe: Klasieni naein oz. v virtualnem okolju

3.3. Usposabljanje in izobra2evanje za potrebe dela (tretje prednostno podroeje)

Program: Odprtih odi na trg dela
opis programa: Viija raven uporabe informacijsko-komunikacijskih znanj, poslovni jezik in vegeine
za naprednejge iskanje dela. Skupina gteje od 8 do 12 udele2encev.
Predviden obseg sredstev: 5.250,00 EUR
Predvideno itevilo vkljueenih udele2encev: 24 - 36 vklju6enih udele2encev, 3 izvedbe letno, 1
izvedba 50 golskih ur
Prieakovani ueinki programa: Usvojitev novih ra6unalnigkih spretnosti, boljge poznavanje in
uporaba poslovnega jezika, poznavanje portalov za naprednejge oblike iskanja zaposlitve.
Ciljne skupine: Mladi brezposelni diplomanti.
Naein izvedbe: Klasi6ni na6in oz. v virtualnem okolju.

Program: Teeaj i tuj ih jezikov
Opis programa: Jezikovni teeaji splognega jeztka (anglegeina, nem96ina, italijan96ina, rugeina) na
razlienih ravneh, odvisno od predznanja udele2encev. Skupina gteje od 8 do 12 udele2encev
Predviden obseg sredstev: 4.500,00 EUR
Predvideno Stevilo vkljueenih udele2encev: 24 – 36 vklju6enih udele2encev, 3 izvedbe letno, 1
izvedba 60 golskih ur
Prieakovani ueinki programa: Pred vpisom se izvede testiranje Ud ele2enci

izbotjgajo bralno razumevanje ter pisno in govorno sporoeanje
Ciljne skupine: vsi odrasli
Na6in izvedbe: Klasi6ni naein oz. v virtualnem okolju

in svetovanje.

Program: Usposabljanje za 2ivljenjsko uspeinost - Moj korak
Opis programa: Osnovna funkcionalna pismenost v slovenskem jeziku, vegeine iskanja, izbire in
rabe informacij, obvladovanje obieajnih socialnih situacij, dejavno vklju6evanje v skupnost, temeljno
raeunalnigko opismenjevanje, naertovanje izobra2evanja in zaposlovanja. Skupina gteje od 6 do 12
udele2encev
Predviden obseg sredstev: 3.600,00 EUR
Predvideno itevilo vkljueenih udele2encev: 6 - 12 vkljueenih udele2encev, 1 izvedba letno, 1
izvedba 12 golskih ur
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Prieakovani ueinki programa: Funkcionalna pismenost v slovenskem jeziku v konkretnih
situacijah, usvojitev osnovnih digitalnih vegan, doseganje ve6je samostojnosti in socialne
vkljueenosti, motiviranost za izobra2evanje in vse2ivljenjsko ueenje.
Ciljne skupine: Manj izobra2eni odrasli, priseljenci.
Naein izvedbe: Klasi6ni naein oz. v virtualnem okolju.

Program: Raeunalnigko izobra2evanje
Opis programa: Program zajema razliena izobra2evanja s podroeja informacijsko-komunikacijske
tehnologije (Word, Excel, Powerpoint, elektronska pogta, napredna uporaba svetovnega spleta)
Program je prilagojen predznanju posameznika. Skupina gteje od 8 do 12 oseb
Predviden obseg sredstev: 4.050,00 EUR
Predvideno §tevilo vkljueenih udeleiencev: 24 - 36 vklju6enih udele2encev, 3 izvedbe letno, 1
izvedba 40 golskih ur
Pri6akovani ueinki programa : Pridobitev novih znanj s podroeja IKT
Ciljne skupine: vsi odrasli
Naein izvedbe: Klasieni naein oz. v virtualnem okolju

Program: Podjetnost kot prilo2nost
Opis programa: V okviru programa udele2enci spoznavajo oblike podjetij, potrebna finanena
sredstva za poslovanje, postopek registracije podjetja, poslovni na6rt, mre2enje in primere dobrih
praks. Skupina gteje od 8 do 12 udele2encev.
Predviden obseg sredstev: 3.960,00 EUR
Predvideno gtevilo vklju6enih udele2encev: 16 - 24 vkljueenih udele2encev, 2 izvedbe letno. 1
izvedba 25 golskih ur
PriEakovani udinki programa: Spoznavanje osnov podjetnigtva, pogojev, usvojitev podjetnigkih
vegan in spretnosti.
Ciljne skupine: vsi odrasli.
Naein izvedbe: Klasieni naein oz. v virtualnem okolju.

Program: Retorika in javno nastopanje
Opis programa: Program obsega 8 golskih ur in vsebuje elemente profesionalnega nastopanja
neverbalne komunikacije, igranje vlog in ueinkovite raeunalnigke projekcije. Skupina gteje od 8 do
12 oseb
Predviden obseg sredstev: 2.250,00 EUR
Predvideno gtevilo vkljueenih udele2encev: 24 - 48 vkljueenih udele2encev. 3 izvedbe letno, ena
izvedba 8 golskih ur
Prieakovani u6inki programa: lzboljgana spretnost javnega nastopanja, izkustveno ueenje
Ciljne skupine: vsi odrasli
Na6in izvedbe: Klasieni naein oz. v virtualnem okolju

4. OBSEG SREDSTEV, KI SE ZAGOTOVI v OBeINSKEM PRORAeUNU ZA IZVAJANJE
LETNEGA PROGRAMA

V prora6unu Mestne obeine Maribor za leto 2021 je skupaj zagotovljenih 71.596,00 EUR, in sicer
za
• prvo prednostno podroeje »Splogno izobra2evanje odraslih«: 31.390,00 EUR;
• drugo prednostno podroeje »lzobra2evanje za dvig izobrazbene ravni odraslih«: 16.596,00

EUR
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• tretje prednostno podro6je »Usposabljanje in izobra2evanje za potrebe dela«: 23.610,00 EUR.

5. PRISTOJEN ORGAN MESTNE UPRAVE ZA SPREMLJANJE IZVAJANJ A LETNEG A
PROGRAMA

Spremljanje izvajanja ter sofinanciranje programov izobra2evanja odraslih bo potekalo v okviru
organa mestne uprave pristojnega za izobra2evanje. Za izvedbo programov je odgovoren
Andragogki zavod Maribor – Ljudska univeaa. Zavod pripravi poro6ilo o izvajanju letnega programa
izobra2evanja odraslih dvakrat letno, in sicer delno poroeilo za obdobje januar –junij teko6ega leta
do 15. julija in zaklju6no poro6ilo do 31. januarja za preteklo koledarsko leto,

6. ZAKLJU6EK

Na podroeju izobra2evanja odraslih se sreeujemo s gtevilnimi izzivi in prilo2nostmi. lzobra2evanje
odraslih ima pozitivne ueinke, ki se ka2ejo tako na ravni posameznika in dru2be, kot tudi organizacije
in gospodarstva. Vse2ivljenjsko ueenje named predstavlja na6in za zmanjganje socialne
izkljudenosti in revgeine ter spodbujanje aktivnega sodelovanja v dru2bi.

Lokalna skupnost si prizadeva poveeati vkljueenost nizko izobra2enih, starejgih, brezposelnih in
zaposlenih v manj zahtevnih poklicih v izobra2evalne programe, ki posameznikom omogo6ajo
prenosljivost ve96in in ve6jo prilagodljivost na trgu dela. vkljueenost v izobra2evanje in pridobljena
izobrazba namre6 pozitivno vp#ivata tudi na posameznikov osebnostni razvoj, njegovo socialno
vklju6enost in dru2beno kohezijo.

Mestna ob6ina Maribor z LPIO MOM 2021 spodbuja vse2ivljenjsko ueenje in ve6jo vklju6enost vseh
odraslih v izobra2evanje. S sodobnimi izobra2evalnimi vsebinami neformalnega in formalnega
vse2ivljenjskega u6enja 2eli prebivalcem ornogo6iti dobro uspo$obljenost za delo ter vigjo kakovost
2ivljenja

Z znanjem do novth prilo2nosti. /@
ob6ine Maribor
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