
 

 

POROČILO S SLUŽBENE POTI:  

 

Prva konferenca Grundtvig projekta Evropski InfoNet o izobraževanju odraslih III (European InfoNet 

Adult Education III) 

 

I.  IME IN PRIIMEK 

Mateja Pečar 

 

II.  KRAJ, DRŽAVA IN TRAJANJE  

Estonija, Talin, 16. – 19. april 2013 

 

III. ORGANIZATOR(JA) 

Koordinator projekta Katoliško združenje za izobraževanje odraslih (Catholic Federal Association for 

Adult Education – KBE) iz Nemčije in estonski partner v projektu, ANDRAS (Association of Estonian 

Adult Educators). 

 

IV. KRATEK OPIS  

Splošni cilj Grundtvig projekta Evropski InfoNet o izobraževanju odraslih III (European InfoNet Adult 

Education III), ki poteka od oktobra 2012 do septembra 2015, je vzdrževati celovit informacijski portal o 

izobraževanju odraslih v Evropi. To vključuje izmenjavo informacij o dobrih praksah v sodelujočih 

državah in o evropskih projektih v izobraževanju odraslih. V projektu sodeluje 35 partnerjev iz 29 držav 

članic EU in nekaterih pridruženih držav (Norveška, Srbija, Švica, Turčija). Koordinator projekta je 

Katoliško združenje za izobraževanje odraslih (Catholic Federal Association for Adult Education – KBE) 

iz Nemčije. ACS sodeluje v projektu kot partner, in sicer v vlogi dopisnika, in sodeluje tudi pri širjenju 

informacij povezanih z delovanjem InfoNeta. Kontaktna oseba za InfoNet v Sloveniji sem Mateja Pečar. 

 

Na prvi konferenci je sodelovalo 31 partnerjev iz 22 evropskih držav, ki so s svojimi pogledi, predlogi in 

izkušnjami prispevali k uspešni izvedbi tako plenarnega dela kot dela v skupinah. Aktivnosti so potekale 

na sejah upravljalnega  in uredniškega odbora, v plenarnem delu konference ter v različnih delavnicah. 

Vsebina delavnic se je nanašala na kriterije pisanja člankov, aktualne izzive pri povezovanju Evrope in 

pri izbiri tem za članke, povratne informacije o člankih, komunikacijske kanale, uredniško delo in pisanje 

medkulturnih člankov ter na širjenje, marketing in promocijo aktivnosti InfoNeta. Naj povzamem nekaj 

pomembnih odločitev in načrtov: 

 

Uredniški odbor 

 Dopisniki smo razdeljeni v podskupine in vsaka ima svojega urednika; sistem podskupin dobro 

deluje; izpeljanih bo nekaj naknadnih sprememb pri članstvu v podskupinah. 

 Novo sodelovanje z revijo LLinE potrebuje podrobnejši načrt za pripravo prispevka in postopek 

za urejanje. Uredništvo InfoNeta bo ohranilo sodelovanje z dopisniki in skrbelo za objavo 

člankov na InfoNet spletni strani, novo uredništvo LLinE pa bo skrbelo za revijo.  

Rezultat tega sodelovanja je objava InfoNet Newssletter osemkrat letno. Vsaka druga izdaja se bo 

nanašala na štiri tematske izdaje revije LLinE, druge izdaje pa se bodo osredotočile na nekatere 

članke, ki bodo objavljeni na spletni strani InfoNeta. 

 Vključevanje novih dopisnikov in komunikacija med člani podskupin je ena od pomembnejših 

nalog v prihodnjih mesecih. 
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Plenarni del / delavnice 

 Predlog sporazuma o sodelovanju med revijo LLinE/KVS (Lifelong Learning in Europe) in 

InfoNetom/KBE je bil sprejet na skupščini partnerjev InfoNeta. 

 Seznanjeni smo bili s predlogi za izboljšanje spletne strani InfoNeta s strani zunanje ocenjevalke. 

V delavnici na to temo je bil narejen seznam izboljšav za prenovo spletne strani (več fotografij, 

Web 2.0 elemente, nekaj novih rubrik). 

 Na temo trajnosti je bil podan zaključek, da počakamo na objavo novega programa v okviru 

Vseživljenjskega učenja (Erasmus za vse). Poleg nove vloge leta 2015 je potrebno razmišljati tudi 

o 'načrtu B', torej o drugih možnostih in virih za trajnostni razvoj. 

 Članki o znanosti oziroma o raziskavah so nova razvojna rubrika InfoNeta. Pomembno dejstvo je, 

da InfoNet objavlja novinarske članke, ne pa znanstvenih člankov, ki se objavljajo v znanstvenih 

revijah. To vključuje tudi poročila o izdaji novih pomembnejših knjig. V tem kontekstu recenzija 

ne bo potrebna. 

 V podskupinah smo dopisniki v obliki delavnic dobili priložnost, da se čim bolje seznanimo z 

mrežo InfoNet.  

 Ena od delavnic je bila namenjena bralcu v Evropi. Med pisanjem člankov in uredniškim delom 

je vedno potrebno imeti v mislih tistega, ki članek bere. 

 Širjenje informacij, trženje in promocija so osrednje naloge partnerjev. Vsi partnerji lahko 

prispevajo k razširjanju InfoNet–a na več načinov. Partnerji bomo prejeli nabor orodij, ki so bila 

predlagana v času konference v delavnici izpeljani na to temo. 

 Mateja Pečar (ACS) je bila izvoljena v upravljalni odbor InfoNeta kot predstavnica dopisnikov. 

 

Upravljalni odbor  

 Naslednja konferenca bo predvidoma potekala od 5. do 8. maja 2014 v Pragi. 

 Zasnova konference v Talinu je bila dobra in doseženi so bili vsi pomembni cilji. 

 Potrebno je določiti podrobnejši potek uredniškega dela pri razdelitvi nalog in odgovornosti v 

zvezi z revijo LLinE, InfoNetom, dopisniki in InfoNet glasilom. Nov poudarek na pisanju članov 

o znanosti/raziskavah je pomemben razvojni korak InfoNeta. 

 Spletna stran: manjša delovna skupina bo izpeljala prenovo spletne strani na podlagi dodatne 

podrobnejše statistične analize. 

 Vsi partnerji smo ob zaključku konference prejeli vabilo na petdnevno delavnico 'Objavljamo za 

Evropo', ki bo potekala v oktobru v Nemčiji. Namenjena je usposabljanju izobraževalcev 

odraslih, poudarek pa bo na pisanju člankov in uredniškem delu. Prošnjo za subvencijo udeležbe 

na omejeni delavnici je možno vložiti na nacionalni agenciji za vseživljenjsko učenje. 

 

Poročilo pripravila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), Andragoški center Slovenije 

 

Maj 2013 
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