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TVU 2013: 17. andragoški kolokvij 

 

Tema osrednjega strokovnega dogodka Tedna vseživljenjskega učenja 2013, ki ga je ACS uspešno izpeljal 5. 

junija 2013 v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je bila Izobraževanje priseljencev 

v luči Evropskega leta državljanov. Za predstavitev te teme se nismo odločili samo zato, ker je letos 

Evropsko leto državljanov, temveč tudi zato, ker priseljenci predstavljajo pomembno ciljno skupino tudi za 

izobraževanje odraslih. Ekonomska integracija priseljencev je namreč prvi pogoj za uspešno integracijo 

priseljencev v družbo sprejema, brez ustrezne izobrazbe, znanja ter kompetenc pa se je težko integrirati v 

ekonomskem smislu, zato prav vključitev v izobraževanje odraslih pogosto pomeni za priseljence rešitev iz 

začaranega kroga socialnega izključevanja. 

 

Na kolokviju so teoretične poglede na izobraževanje priseljencev in 

aktivno državljanstvo predstavili minister za izobraževanje, znanost 

in šport dr. Jernej Pikalo s prispevkom Državljanstvo v globalni 

dobi, dr. Mitja Sardoč s Pedagoškega inštituta s prispevkom Enake 

(izobraževalne) možnosti in kulturna različnost,  dr. Marina Lukšič 

Hacin z ISIM, ZRC SAZU s prispevkom Medkulturni odnosi kot 

aktivno državljanstvo in mag. Aleš Bučar Ručman s Fakultete za 

varnostne vede s prispevkom Migracije in kriminaliteta: pogled 

preko mej stereotipov in predsodkov.  

 

Primere dobre prakse so predstavili programska direktorica Centra za državljansko vzgojo, Elena Begant, s 

prispevkom Učenje človekovih pravic in aktivnega državljanstva kot orodje za preprečevanje k ranljivim 

skupinam usmerjenega nasilja, dr. Natalija Vrečer z ACS in ISIM, ZRC SAZU s prispevkom Strategija 

vključevanja priseljencev v izobraževanje odraslih in projekt StepIn!, Kristina Udovič Kocjančič z Ljudske 

univerze Koper s prispevkom Izvajanje začetne integracije priseljencev v Obalno-kraški regiji, Ana Granda 

Jakše, RIC Novo mesto, s prispevkom Vloga svetovalnega središča Novo mesto pri integraciji priseljencev 

skozi izobraževanje in zaposlovanje v območju JV regije ter Mojca 

Frankovič, Gill Wraight in Dennis Wraight, ZIK Črnomelj s 

prispevkom Medkulturni dialog in vključevanje v aktivno 

državljanstvo v Beli krajini. Angleža (na fotografiji) sta primer dobre 

prakse medkulturnega dialoga in vključevanja v aktivno 

državljanstvo, saj sta se odlično vključila v lokalno in širše okolje. 

Predstavila sta sodelovanje z ZIK Črnomelj in izkušnje z življenjem 

v Sloveniji. 

 

Ker je za uspešno vključevanje priseljencev v izobraževanje odraslih 

in njihovo integracijo v širšo družbo potrebno sodelovanje več 

resorjev, smo na kolokvij povabili predstavnike večih ministrstev. S 

predstavitvijo tekočih projektov in načrtov za prihodnost so kolokvij 

zaključili Majda Hostnik, vodja Info točke za tujce, Zavod RS za 

zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (na fotografiji), Boštjan Rozman Zgonc, vodja Sektorja za 

višje šolstvo in izobraževanje odraslih na MIZŠ, Nataša Tomc, 

Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, dr. Suzana 

Čurin Radovič, vodja Službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice na Ministrstvu za kulturo.  

 

http://tvu.acs.si/predstavitev/
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Kolokvij se je zaključil z mislijo, da je letošnje Evropsko leto državljanov sprožilo veliko dogodkov in 

projektov povezanih z aktivnim državljanstvom,  potrebno pa bi bilo, da se nadaljujejo tudi v prihodnjih 

letih, saj bodo naše družbe v prihodnosti še bolj večkulturne, kot so sedaj, saj lahko pričakujemo še več 

priseljencev. Ti niso pomembni zgolj zato, ker predstavljajo možnost kulturnih izmenjav ter socialni, 

človeški, kulturni in ekonomski kapital, temveč tudi zato, ker zvišujejo število aktivnega prebivalstva, ki ga 

primanjkuje v vseh evropskih družbah. 

 

Na kolokviju je sodelovalo približno 80 udeležencev z različnih 

izobraževalnih in državnih ustanov, med njimi tudi gostje iz hrvaške 

Agencije za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih, ki so 

pohvalili tako vsebinsko kot organizacijsko izvedbo dogodka. Na 

spletni strani kolokvija najdete program, povzetke prispevkov in 

prispevke ter fotografske utrinke z dogodka. 

 

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si) in dr. Natalija Vrečer (natalija.vrecer@acs.si), obe ACS 
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