
Napredek Slovenije glede meril uspešnosti 
iz strategije Evropa 2020

Evropski delovni program o strateškem okviru za evropsko 
sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju vključuje naslednja 
merila uspešnosti:
>  vsaj 82 % diplomantov se zaposli v treh letih;
>  vsaj 95 % otrok med četrtim letom starosti in začetkom 

obiskovanja osnovne šole je vključenih v sistem vzgoje 
v zgodnjem otroštvu; 

>  delež petnajstletnikov z nezadostno bralno pismenostjo, 
znanjem matematike in naravoslovja je nižji od 15 %; 

>  vsaj 15 % odraslih v obdobju med 25. in 64. letom 
je vključenih v vseživljenjsko učenje.

Slika 2 Izobraževanje in usposabljanje 2020 – merila

Delež petnajstletnikov z nezadostno bralno pismenostjo, 
znanjem matematike in naravoslovja se je med letoma 2006 
in 2009 povečal. Podatki kažejo, da je Sloveniji delež petnajstle-
tnikov z nezadostnim znanjem matematike in naravoslovja 
(22,2 in 17,7 %) nižji, kot je povprečje v EU, medtem ko je delež 
petnajstletnikov z nezadostno bralno pismenostjo za 1,6 odsto-
tne točke nad povprečjem EU, ki znaša 19,6 %. Delež vključeno-
sti odraslih v vseživljenjsko učenje je še vedno velik; v letu 2012 
je za več kot 50 % presegal povprečje EU, ki znaša 9 %.
 

m Novi načini dela
Reforma v Sloveniji je vključevala posodobitev vsebine učnih 
načrtov in metod poučevanja. Prav tako je spodbujala projekte 
za izboljšanje kompetenc predšolskih in šolskih učiteljev v zvezi 
s sposobnostmi „učenja učenja“ in uvajanjem pristopa „učenja 
učenja“, ki temelji na kompetencah, v njihovo poučevanje. Poleg 
tega je bil cilj reform poklicnega izobraževanja zagotoviti večjo 
privlačnost takega izobraževanja in ga prilagoditi potrebam 
trga dela.

Dodatne informacije

Informacije o sporočilu „Ponovni razmislek o izobraževanju: 
naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate“: 
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm

Če želite izvedeti več o ciljih strategije Evropa 2020 
Obiščite spletno stran 
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/
Merila uspešnosti v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem 2020
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
benchmarks_en.htm
Priporočila za posamezne države članice   
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
country-specific-recommendations/
Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
Spremljanje izobraževanja in usposabljanja v okviru 
strategije Evropa 2012
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
monitor12_en.htm
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Kaj je „Ponovni razmislek o izobraževanju“?

Leta 2012 je Evropska komisija objavila novo 
vizijo za izobraževanje, s katero želi oživiti 

gospodarsko rast in konkurenčnost. V tej viziji je razlo-
ženo, kako se lahko prek sistemov izobraževanja in 
usposabljanja pridobijo pravilne spretnosti za trg dela ter 
kako ti sistemi pomagajo ljudem, da bodo dosegli večjo 
ekonomsko neodvisnost v prihodnosti in socialno 
vključenost.

V sporočilu z naslovom „Ponovni razmislek o izobraževanju“ 
so navedene ugotovitve, kako lahko države članice odraslim 
pomagajo pri izboljšanju spretnosti in vključevanju v vseži-
vljenjsko učenje ter mladim zagotovijo spretnosti, ki jih 
potrebujejo ob vstopu na trg dela ali ustanavljanju lastnega 
podjetja. Sporočilo spodbuja zainteresirane strani, vključno 
z delodajalci, sindikati in drugimi, k dejavnejšemu sodelovanju 
v procesu reforme. 

Evropa mora vložiti več v ljudi in njihove spretnosti, če želi 
spodbuditi gospodarsko rast in inovacije. V času visoke 
brezposelnosti mladih in dveh milijonov prostih delovnih 
mest v vsej Evropi, se od držav članic ne zahteva le, 
da ne zmanjšujejo proračunov za izobraževanje, ampak 
da zagotovijo tudi večjo učinkovitost sistemov ter hkrati 
večjo enakopravnost in vključevanje mladih.

Zakaj je potrebna reforma?

Po predvidevanjih se bo delež delovnih mest v EU, za katera 
je potrebna visokošolska izobrazba, do leta 2020 povečal na 
34 %, hkrati pa se bo zmanjšal delež delovnih mest, za katera 
se zahteva nizka stopnja izobrazbe. Vedno več Evropejcev 
bo imelo raznolike kariere, pri čemer se bo od njih pričakovalo 
kritično mišljenje, samoiniciativnost, reševanje problemov 
in skupinsko delo. Sistemi izobraževanja in usposabljanja 
morajo zato upoštevati to novo vrsto poklicnega življenja.

V okviru reforme izobraževanja se mora zagotoviti:
>  večji poudarek na učnih rezultatih, vključno z rezultati, 

pridobljenimi prek visokokakovostnega učenja ob delu;
>  manjši osip in večji obseg vseživljenjskega učenja;
>  večja stopnja podpore učiteljskim poklicem; in
>  tesnejše partnerstvo med ustanovami za izobraževanje 

in usposabljanje ter delodajalci. 

Kako sporočilo „Ponovni razmislek  
o izobraževanju“ podpira države članice

Sporočilo „Ponovni razmislek o izobraževanju“ določa jasno vizijo 
za zagotavljanje večje pomembnosti spretnosti, ki so nujne za 
vsa delovna mesta; to so zlasti podjetniška samoiniciativnost, 
digitalne spretnosti in znanje tujih jezikov. Poudarja pomen 
vajeništva, evropskega prostora spretnosti in kvalifikacij, 
potenciala IKT in odprtih virov izobraževanja pri učenju ter 
večje podpore (tudi finančne) za partnerstva.

Prek ciljev in meril uspešnosti, določenih na ravni EU, lahko 
vsaka država članica oceni svoj napredek na nekaterih ključnih 
področjih in določi, na katerih področjih so potrebna večja 
prizadevanja. 

 

Napredek Slovenije pri izpolnjevanju 
ciljev strategije Evropa 2020

v okviru strategije Evropa 2020 sta določena dva cilja glede 
izobraževanja. to sta:
>  zmanjšanje stopnje osipa pod 10 %;
>  zagotovitev, da vsaj 40 % prebivalstva med 30. in 34. letom 

zaključi visokošolsko izobraževanje.

ta cilja EU sta povezana z nacionalnimi cilji, ki upoštevajo 
drugačne okoliščine in tradicijo –cilja, ki ju je določila Slovenija, 
sta 5 % in 40 % [1]. 

Slika 1 Evropa 2020 – cilji

 

Slovenija še vedno močno presega povprečje EU v zvezi 
z deležem mladih, ki zgodaj opustijo šolanje. Delež teh je leta 
2012 znašal le 4,4 % - v primerjavi z evropskim povprečjem 
(12,6 %). Slovenija je tako uspela doseči zahtevni nacionalni cilj 
5 %. velik napredek je bil dosežen na področju zaključevanja 
terciarnega izobraževanja med prebivalstvom, starim od 30 
do 34 let. Slovenija je tako blizu izpolnitve cilja strategije Evropa 
2020 in nacionalnega cilja 40 %.

[1]  vsi podatki so povzeti po Delovnem dokumentu služb komisije iz leta 2012 
z naslovom „Ponovni razmislek o izobraževanju – Analiza držav“.

m  Evropski semester 2013:  
priporočila za posamezne države članice  

Slovenija je v okviru partnerstva z Evropsko komisijo in 
v skladu z vizijo „Ponovni razmislek o izobraževanju“ sprejela 
sveženj priporočil za leto 2013. ta priporočila vključujejo 
ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih diplomantov 
in ljudi z nizko stopnjo spretnosti ter za večjo usposobljenost 
na trgu dela in privlačnost poklicnega usposabljanja.
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