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Povzetek projekta  

• Projekt: Leonardo da Vinci Mobilnost, Zagotavljanje 
kakovosti v izobraževanju odraslih 

• Udeleženci: 13 organizacij za izobraževanje odraslih iz 
Slovenije, 17 udeleženk 

• Nosilec projekta:  Zveza Ljudskih univerz Slovenije 

• Vsebinski koordinator projekta: ZIK Črnomelj 

• Temeljni cilj projekta: spoznavanje novih pristopov k 
zagotavljanju kakovosti, pridobitev mednarodnih izkušenj 
na področju izobraževanja odraslih, spodbujanje novih 
mednarodnih sodelovanj na ravni izobraževalnih 
organizacij. 
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Izobraževalni sistem v Španiji 

 

a) predšolsko izobraževanje (3-5 let) 

b) osnovno izobraževanje (6-11 let) 

c) srednje izobraževanje 

- ESO (compulsory secundary education, 12-16 let) je 
novost  

- Bachillerato – višje srednje izobraževanje, traja 2 leti 
(16-18let), organiziran je na štirih različnih področjih za 
nadaljnji študij 

- Srednje poklicno izobraževanje 

d) Višje poklicno izobraževanje 

e) Univerzitetno izobraževanje 



Izobraževanje odraslih v Andaluziji 

• začetki leta 1983 ko so vpeljali državni program za dvig pismenosti in 
pridobitev osnovne izobrazbe, leta 1990 pa sprejeli Zakon o izobraževanju 
odraslih 

 

• formalno izobraževanje na osnovni in srednji ravni in mnogi neformalni 
programi so za udeležence brezplačni, 

 

• organizacije za izobraževanje odraslih so financirane s strani države (oz. 
Ministrstva za izobraževanje Andaluzije), 

 

• učitelji in drugi strokovni delavci so za potrebe izobraževanja odraslih 
zaposleni za polni delovni čas, 

 

• učilnice so polne udeležencev…. 

 

• …zato zaenkrat nimajo potreb po vpeljevanju posebnih sistemov za 
presojanje in izboljševanje kakovosti v izobraževanju odraslih. 

 



Nekaj izobraževalnih utrinkov 

Sprejem na oddelku 

Ministrstva za  

izobraževanje Andaluzije 

v Granadi 



 

Obisk srednje poklicne  

šole s popoldanskimi  

programi za odrasle v Granadi 

 

 

 

 
 

 

Potrdilo o doseganju ISO standarda za kakovost in izjava o kakovosti  



…zbornica s “kontrolnimi napravami”… 



…in njihov “tamagoči”… 



…ob katerem se je zamislila tudi naša sekretarka 

ZLUS… 



Obisk šole v Sevilli 

Pridobivanje osnovne izobrazbe poteka v polnih in 

po vseh parametrih heterogenih skupinah. 



Na dan smo opravili več obiskov. Tokrat na šoli za 

pridobivanje splošne izobrazbe za vpis na študij - 

bachillerato. 

 



…popoldne še ena šola za izobraževanje 

odraslih… 



..kjer so nam  

nazorno razložili  

španski  

izobraževalni sistem… 



…prisostvovali smo pouku Španščine za tujce… 



… obiskali smo eno najstarejših poklicnih šol … 



…kjer se ne ukvarjajo s podpisi za odobritev 

objave fotografij dijakov… 



…zato pa toliko bolj z njihovim ustreznim 

usposabljanjem… 



…kar dokazujejo tudi njihovi končni izdelki … 



Za naše pridno delo in dnevno 

pisanje poročil, 



…smo bile na koncu ustrezno nagrajene. 


