oktober 2009
Spoštovana bralka, cenjeni bralec, pred vami je osma številka spletnega časopisa Andragoškega centra
Slovenije. V njej smo dodali rubriko Projekti ESS, v kateri vas bomo obveščali o dejavnostih v dveh novih
projektih, podprtih s sredstvi Evropskega socialnega sklada – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 in Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega
učenja od 2009 do 2011. Želimo vam prijetno branje!
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Izšel je spletni Pregled ponudbe izobraževanja in učenja odraslih za šolsko leto 2009/2010
Prihajajoče šolsko leto ponuja odraslim nove možnosti in priložnosti za
izobraževanje in učenje. Številne šole, ljudske univerze, univerze za tretje
življenjsko obdobje, knjižnice, muzeji, galerije, zasebne in druge ustanove so
ponovno odprle svoja vrata in ponudile odraslim raznolike izobraževalne vsebine
formalnega in neformalnega izobraževanja. Številne informacije o izvajalcih
izobraževanja odraslih in izobraževalnih programih smo zbrali tudi mi ter jih
predstavili v posodobljenem in prenovljenem spletnem Pregledu ponudbe
izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji 2009/2010 (http://pregled.acs.si).
V Pregledu boste našli:
• informacije o več sto izvajalcih izobraževanja odraslih,
• vse o izobraževalnih programih formalnega izobraževanja za pridobitev splošne, strokovne ali poklicne
izobrazbe na osnovni, srednji, višji in visoki stopnji, usposabljanja in spopolnjevanja za poklicno delo ali
poklic ter številne možnosti neformalnega splošnega izobraževanja za osebnostni razvoj,
• druge dragocene informacije o izobraževanju odraslih (razpise za vpis, javno veljavne izobraževalne
programe za odrasle, nacionalne poklicne kvalifikacije idr.).
Trenutno so na voljo podatki o 255 izvajalcih izobraževanja odraslih ter 4.406 izobraževalnih programih.
Število pa še ni dokončno in se bo v naslednjih mesecih še povečalo, saj nam izvajalci podatke o svoji
izobraževalni ponudbi še posredujejo, mi pa Pregled sproti dopolnjujemo.
Ponudba izobraževanja in učenja za odrasle je pestra in bogata, zato smo prepričani, da bodo informacije,
zbrane na enem mestu, marsikomu približale izobraževalne možnosti in olajšale odločitev pri izbiri
najustreznejšega izvajalca izobraževanja in izobraževalnega programa.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so se prijazno odzvali našemu povabilu in predstavili svoje
izobraževalne programe v Pregledu. Večina izvajalcev se našim povabilom za skupno predstavitev
izobraževalne ponudbe odzove vsako leto, veseli pa smo tudi novih partnerjev.
Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS

Spopolnjevanje mentorjev študijskih in bralnih krožkov v Rakovem Škocjanu
V Rakovem Škocjanu je bilo v sredo, 16. septembra, prvo letošnje spopolnjevanje mentorjev študijskih in
bralnih krožkov, ki ga je omogočila Fakulteta za družbene vede (FDV). Celodnevnega izobraževanja se je
udeležilo 20 mentorjev iz vse Slovenije, posvečeno pa je bilo vprašanjem kulturnega dialoga s posebnim
poudarkom na pogovoru kot ključnem elementu kroženja znanja, pa tudi medsebojnega razumevanja. V
najširšem smislu smo namreč vsi 'drugačni', vsakdo je zaznamovan s specifičnim, osebnim kulturnim vzorcem,
ki določa okvire njegove komunikacije z drugimi, pa tudi slog vključevanja v družbo in sodelovanja v skupini,
kar je še posebej pomembno upoštevati pri delu v krožkih.
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Za uvod v delavnice, ki so potekale v obliki dialoga in skupinskih
iger, je dr. Igor Bahovec s FDV predstavil nekaj ugotovitev iz svoje
raziskave dejavnikov medkulturnega dialoga v skupinah, na primer,
da je skupina bolj ustvarjalna, če se ji pridruži kdo, ki je 'zunaj
kulturnega konteksta', značilnega za večinsko sestavo. Predstavil je
vlogo besednih pomenov, rabe simbolov … Dialog je ponudil kot
izziv, ki nasprotuje indoktrinaciji in nekritični inkulturaciji. Učenje se
je nadaljevalo v delavnicah, v katerih smo slišano primerjali z
osebnimi izkušnjami in s prakso v študijskih krožkih, kar bo
omogočilo nadaljevanje preučevanja dialoga in vloge študijskih krožkov zanj. Dan je bil zaokrožen z ogledom
kraške pokrajine pod vodstvom domačinov, Mateja Kržiča in Bojana Žnidaršiča (Vitra Cerknica).
Slavica Borka Kucler (borka.kucler@acs.si), ACS

PROJEKTI ESS
Na Andragoškem centru pričenjamo z izvajanjem novega projekta, podprtega s sredstvi
Evropskega socialnega sklada
Prav pred kratkim, natančneje 23. septembra 2009, smo podpisali pogodbo, ki nam omogoča, da bomo s
sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za šolstvo in šport do konca leta 2011 še povečali
in obogatili svojo ponudbo usposabljanja za vse, ki delajo v omrežju izobraževanja odraslih. Projekt
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 temelji na
našem trdnem prepričanju, da so učitelji in drugi izobraževalci eden izmed najpomembnejših dejavnikov, s
katerim omogočamo vseživljenjsko učenje vsemu odraslemu prebivalstvu. To svoje poslanstvo pa lahko učitelji
in drugi izobraževalci bolje izpolnjujejo, če imajo dovolj možnosti, da nenehno izboljšujejo in dopolnjujejo
svoje znanje. Upamo, da jih bomo s projektom Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v
izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 primerno podprli, saj je namenjen širjenju novega znanja in razvijanju
novih kompetenc, tako za tiste, ki načrtujejo in vodijo izobraževalne aktivnosti, kot tiste, ki neposredno
prenašajo znanje na druge.
Projekt sestavlja šest zaokroženih celot oz. podprojektov:
• Usposabljanje za andragoško delo,
• Usposabljanje za razvoj pismenosti,
• Usposabljanje za delovanje programa PUM,
• Usposabljanje za delovanje svetovalnih središč ISIO,
• Usposabljanje za delovanje središč za samostojno učenje in
• Usposabljanje za samoevalvacijo v izobraževanju odraslih.
S prvimi dejavnostmi smo že pričeli, o čemer vas obveščamo v posebnih prispevkih tudi v tej številki e-Novičk,
seveda pa bomo o tem poročali tudi v prihodnje. Več o projektu si lahko preberete tudi na spletni strani:
http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=221.
Sonja Klemenčič (sonja.klemencic@acs.si), ACS
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Usposabljanje za samoevalvacijo v ISIO
Začeli smo z uvanjem modela presojanja in razvijanja kakovosti v
mreži vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Poudarek
ob uvajanju modela v prakso delovanja svetovalnih središč bo na
usposabljanju sodelavcev svetovalnega središča za uporabo
samoevalvacije v presojanju in razvijanju kakovosti svetovalnih
središč (v nadaljevanju usposabljanje za samoevalvacijo v ISIO).
Uvajanje modela je del projekta Izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011.
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Usposabljanje za samoevalvacijo v ISIO bo od septembra do konca decembra letos potekalo v obsegu osmih
organiziranih 8-urnih delavnic ter vodenega samostojnega dela sodelavcev v svetovalnih središčih. Delavnice
so namenjene usposabljanju vodij svetovalnih središč in svetovalcev v svetovalnih središčih.
8. in 9. septembra 2009 smo izpeljali prvi dve delavnici. Tokratnega usposabljanja se je udeležilo 29
udeležencev ter predstavnica Ministrstva za šolstvo in šport, mag. Katja Dovžak.
Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS

Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011
Drugi projekt, ki ga začenjamo letos ob podpori Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za šolstvo
in šport, smo poimenovali Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do
2011. Z njim želimo prispevati predvsem k razvoju metodologij in tehnik za ugotavljanje, merjenje in
vrednotenje učinkov neformalnega učenja odraslih in razvijanju kompetenc strokovnih delavcev v omrežju
izobraževalcev odraslih za kakovostno izpeljavo teh postopkov. Z vidika ustreznosti, dostopnosti, kakovosti in
učinkovitosti bomo presojali tisti del neformalne izobraževalne ponudbe za odrasle, ki prispeva k razvoju
pismenosti in ključnih kompetenc odraslih oziroma spodbuja k nadaljevanju ali ponovnemu vključevanju
odraslih v izobraževanje, na trg dela ali v družbo. Na podlagi teh rezultatov bomo pripravili predloge za
nadaljnji razvoj izobraževalne ponudbe.
Projekt smo razdelili na dva zaokrožena vsebinska sklopa oz. podprojekta:
• Razvoj pismenosti,
• Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja.
Metka Svetina (metka.svetina@acs.si), ACS
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2009
Sodelovali smo na hrvaškem Tednu vseživljenjskega učenja
Naši sosedje so prvi festival učenja organizirali leta 2002, tedaj pod okriljem
Hrvaške zveze ljudskih univerz. Lani je po daljšem premoru njegovo
izpeljavo prevzela Agencija za izobraževanje odraslih, ustanovljena leta 2006
za spremljanje, razvoj, vrednotenje in pospeševanje sistema izobraževanja
odraslih na Hrvaškem.
Tjedan cjeloživotnog učenja (TCU) 2009 je potekal od 28. septembra do 2.
oktobra 2009 z dogodki na nacionalni in lokalni ravni. Slednji so bili v
pristojnosti županij ter regionalnih in lokalnih ustanov za izobraževanje odraslih, prireditve državnega značaja
pa je v Zagrebu pripravila omenjena Agencija.
Uvodni dogodek, tribuno z naslovom Zakaj Teden vseživljenjskega učenja?, sta odprla vršilec dolžnosti
ravnatelja Agencije za izobraževanje odraslih, Mile Živčić, ter ravnateljica Uprave za srednje izobraževanje pri
Ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport. Predstavila sta izobraževanje odraslih na Hrvaškem ter pomen
prirejanja festivala učenja.
Na tribuno sva bili povabljeni tudi predstavnici Slovenije:
• dr. Slavica Černoša, vodja Sektorja za izobraževanje odraslih na
Ministrstvu za šolstvo in šport, ki je predstavila sistem
izobraževanja odraslih v Sloveniji ter izpostavila vlogo
promocijskih dejavnosti pri njegovem pospeševanju, ter
• mag. Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica TVU,
ki sem si z udeleženci delila 14-letne slovenske izkušnje s
prirejanjem te promocijske kampanje.
Predstavitvi sta bili sprejeti z velikim zanimanjem in sodelujoči smo se strinjali, da si bomo prizadevali za
tesnejše sosedsko sodelovanje pri tem, morda pa tudi pri drugih projektih.
Podrobnejše informacije o hrvaškem festivalu učenja najdete na spletni strani:
http://www.cjelozivotno-ucenje.hr/.
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS

MEDNARODNO SODELOVANJE
Zadnje srečanje partnerjev v projektu Širitev metode kolegialnega presojanja II
Sodelavke ACS smo se 28. in 29. septembra 2009 v Lizboni na
Portugalskem udeležile zaključne konference, v mednarodnem
projektu Širitev metode kolegialnega presojanja II.
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Temeljni namen projekta je bil, da bi se v različnih državah Evropske unije na različnih področjih
izobraževanja kot ena izmed učinkovitih metod pri skrbi za kakovost izobraževanja uveljavila metoda
kolegialne presoje. V začetni fazi je bil projekt namenjen razvoju metodologije kolegialne presoje ter pripravi
evropskega priročnika z opisom obravnavane metode, v naslednjih fazah pa širitvi metode v nove evropske
države in na nova področja izobraževanja.
Širitev je bila zares uspešna, saj se je pod okriljem projekta vpeljala v kar 15 evropskih držav. V tem času je
bilo uspešno izpeljanih 25 mednarodnih kolegialnih presoj, evropski priročnik o kolegialnem presojanju je bil
preveden v 15 nacionalnih jezikov, prevedli smo ga tudi v slovenščino.
Sodelavke ACS smo na zaključni konferenci predstavile vsebinske
prilagoditve temeljnega Evropskega priročnika o kolegialnem
presojanju za namene uporabe metode kolegialne presoje v svetovalni
dejavnosti v izobraževanju odraslih. Predstavile smo tudi načrte
implementacije metode v svetovalna središča ISIO. Udeleženci in
partnerji iz nekaterih evropskih držav so izkazali veliko zanimanje za
sam koncept slovenskih svetovalnih središč ISIO ter zanimanje za
sodelovanje pri uporabi metode za mednarodno kolegialno presojo
med strokovnjaki s področja svetovanja z različnih evropskih držav.
Na tej podlagi so že stekli prvi pogovori o razvoju novega mednarodnega projekta, ki bi obravnaval tematiko
kakovosti v svetovalni dejavnosti, še posebej pa uporabo kolegialne presoje kot ene izmed učinkovitih metod
medsebojnega učenja.
Mag. Tanja Možina (tanja.mozina@acs.si)

LLL2010 – zaključili smo poročilo o 5. podprojektu
Vseživljenjsko učenje 2010 - Prispevek izobraževalnega sistema na
poti v evropsko družbo vseživljenjskega učenja (Towards a Lifelong
Learning Society: The Contribution of the Education System –
LLL2010) je projekt, ki teče v sklopu 6. okvirnega programa
Evropske unije. Projekt je sestavljen iz petih podprojektov, ki se z različnih vidikov usmerjajo na vlogo, ki jo
imajo izobraževalni sistemi posameznih držav pri uresničevanju vseživljenjskosti učenja in kot potencialni
dejavniki družbene vključenosti. Osebna izkaznica projekta je objavljena na spletni strani:
http://www.acs.si/LLL2010, uradne spletne strani pa so: http://lll2010.tlu.ee/ (v angleščini).
V septembru smo zaključili s pripravo nacionalnega poročila v okviru 5. podprojekta, v katerem smo poskušali
analizirati vlogo izobraževalnih ustanov in netradicionalnih izobraževalnih okolij pri spodbujanju dostopa do
izobraževanja odraslih, še zlasti pri odraslih, ki izhajajo iz nespodbudnih socialnih okolij. Metodološko je bil ta
podprojekt zastavljen kot kvalitativna raziskava, v okviru katere smo opravljali pol-strukturirane intervjuje s
predstavniki različnih ustanov, ki izvajajo ali načrtujejo politiko izobraževanja odraslih (izobraževalne
ustanove, zapori, pristojna ministrstva). Največji poudarek je bil na preučevanju izobraževalnih ustanov, naš
ključni cilj pa je bil, da ocenimo glavne ovire za vzpostavitev mehanizmov priznavanja predhodnega
neformalnega učenja ter delovnih izkušenj za povečanje dostopa odraslih do (formalnega) izobraževalnega
sistema.
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Glavne rezultate raziskave bomo predstavili tudi na petkovem srečanju, ki bo 13. novembra 2009 ob 9. uri v
seminarski sobi Andragoškega centra Slovenije. Vabljeni!
Dr. Marko Radovan (marko.radovan@acs.si), ACS

KOTIČEK JE VAŠ
Vseživljenjsko učenje, filozofija in kriza interkulturnosti
Inštitut Nove revije in Fenomenološko društvo v Ljubljani sta 10. septembra organizirala mednarodno
konferenco z naslovom Interkulturnost – drugost – tujost (Interkulturalität – Alterität – Fremdheit). To je bila
zadnja v nizu treh mednarodnih konferenc, na katerih so referenti in udeleženci razmišljali o razumevanju
fenomena interkulturnosti.
Poseben poudarek letošnjega posveta je bil na srečevanju ter izkušanju drugosti in tujosti. »To sta mejna
fenomena razumevanja in srečevanja, ob katerih se preizkuša sam koncept interkulturnosti,« je uvodoma
poudaril dr. Dean Komel, vodja raziskovalnega programa Inštituta Nove revije. »Tematika odpira široko polje
filozofskega, etičnega, jezikovnega, zgodovinskega in aktualno političnega premisleka.«
Konferenco so – poleg Deana Komela z Univerze v Ljubljani – s svojimi prispevki sooblikovali Toru Tani z
Univerze v Kjotu, Alessandro Salice z Univerze v Gradcu, Giovanni Leghissa z Univerze v Trstu ter Lenart
Škof z Univerze na Primorskem. Prispevkom je sledila vsebinska razprava, v kateri so bili osvetljeni nekateri
ključni vidiki sodobnega razumevanja interkulturnosti (Kaj pomeni biti kulturno tetoviran? Ali je sploh mogoče
biti kulturen, ne da bi bil kulturno tetoviran/zaznamovan?). Na konferenci so bile predstavljene tudi
mednarodne številke revije Phainomena, v katerih najdemo prispevke z minulih posvetov in vsebine,
pomembne za širšo osvetlitev fenomena interkulturnosti.
Slavica Borka Kucler (borka.kucler@acs.si), ACS

Medgeneracijsko sožitje kot prvina vseživljenjskosti učenja – projekt Pedagoškega inštituta in
Andragoškega društva Slovenije
Medgeneracijsko sožitje je pomembna prvina strategije vseživljenjskosti učenja; z njo zajemamo tudi spodbujanje kakovostnega
staranja, vpetost starejših v družbo in sožitje generacij. S temi
izhodiščnimi podlagami je/bo Andragoško društvo Slovenije (nosilec
projekta je dr. Zoran Jelenc) v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom
in ob finančni pomoči EU in Ministrstva za šolstvo in šport
organiziralo strokovna srečanja v štirih krajih v Sloveniji: v Novi
Gorici, Kopru (na fotografiji), v Murski Soboti in Novem mestu.
V vsakem kraju je bil/bo izpeljan enak program:
• tri strokovne teme (predavanja) o medgeneracijskem sožitju:
•
Kariera v vseh obdobjih življenja (dr. Petra Javrh);
•
Medgeneracijsko sožitje in izobraževanje starejših odraslih (dr. Sabina Jelenc Krašovec);
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•

•
Medgeneracijsko učenje v lokalnem okolju (dr. Nives Ličen):
predstavitev Strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (dr. Zoran Jelenc).

V drugem delu programa so bile/bodo izpeljane delavnice na naslovno temo.
Kot gostiteljice srečanj so sodelovale tri ljudske univerze (Nova Gorica, Koper, Murska Sobota) in Razvojno
izobraževalni center Novo mesto.
Po splošnem vtisu in izjavah na evalvacijskih vprašalnikih (vsaj za dve doslej opravljeni srečanji) so srečanja
zelo dobro uspela. Gostitelji so si zaželeli še več takšnih srečanj.
Dr. Zoran Jelenc (zoran.jelenc@guest.arnes.si), Ljubljana

OSU – spletno glasilo Središča za samostojno učenje
V letošnjem letu smo v Središču za samostojno učenje v Mestni knjižnici Ljubljana začeli pripravljati spletno
glasilo OSU. Poimenovali smo ga po projektu Organizirano samostojno učenje (Andragoški center Slovenije
ga je začel razvijati leta 1993), katerega rezultat so središča, ki delujejo že več kot 14 let.
Zamisel za brezplačno spletno glasilo se je porodila predvsem iz dveh razlogov. Menimo, da je v javnosti še
vedno premalo prepoznavna možnost o brezplačnem samostojnem učenju, ki je prilagojeno predvsem
potrebam posameznika in tako bogatenju njegovih osebnih izkušenj, znanj in veščin. Še vedno namreč večina
udeležencev (tisti odrasli, ki pridejo v središče) za delovanje središča izve šele v ustanovi, ki jo že obiskuje
bodisi zaradi drugih organiziranih oblik učenja, bodisi zaradi dejavnosti, kateri je ustanova prvenstveno
namenjena (teh sta slabi dve tretjini). Ostala slaba tretjina za delovanje središča izve od prijateljev ali znancev,
preostalih štirinajst odstotkov pa drugje, npr. na Zavodu RS za zaposlovanje. Takšen rezultat beležimo v
zadnjih desetih letih ne glede na to, da središča po Sloveniji svojo dejavnost oglašujemo tudi v različnih javnih
občilih. Očitno pa je, da so najbolj prepričljive prav osebne izkušnje oz. priporočila tistih, ki imamo stik s
središči kot zaposleni ali kot udeleženci. Zato so naš drugi razlog za pripravo spletnega glasila, ki ob pomoči
naših udeležencev nastaja trikrat letno, prav njihove dragocene zgodbe, ki jih lahko delijo z drugimi in tako za
samostojno učenje navdušijo marsikoga, ki sicer ne bi prišel v središče.
Naslovnico za spletno glasilo je izdelala Rebeka Rodošek, mlada slikarka, ki je prve
korake v svet računalništva naredila ravno v našem Središču, sedaj pa že
samostojno objavlja svoja slikarska dela in žanje uspehe na številnih spletnih
razstavah. Eno od njih si lahko ogledate na spletni strani:
http://www.saatchi-gallery.co.uk/yourgallery/artist_profile/Rebeka+Rodosek/86494.html.
Spletno glasilo, ki v zadnji številki med drugim prinaša: zakaj je pomembno, da se
znamo učiti, kako se učiti, da bomo pri učenju učinkoviti in zadovoljni, izkušnje
udeležencev pri samostojnem učenju ter razloge za vključevanje, je objavljeno na
spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana:
http://www.mklj.si/index.php/digitalna-knjiznica/e-revije-e-knjige/osu.
Uredništvo spletnega glasila OSU vam želi prijetno branje!
Erika Pečnik (erika.pecnik@mklj.si), Mestna knjižnica Ljubljana
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NOVICE OD TU IN TAM
Okrogla miza o dejavnikih, ki vplivajo na kakovost življenja
V organizaciji zavoda Moja soseska je bila v sredo, 9. septembra 2009, na razstavišču Mednarodnega obrtnega
sejma v Celju zadnja v nizu dvanajstih okroglih miz znotraj projekta Evropski državljani o priložnostih, izzivih
in prihodnosti Evropske unije. Zasnovan je bil z namenom, da se spodbudi državljane EU k razpravi in
oblikovanju predlogov za izboljšanje okoliščin na vseh ravneh življenja v Evropi.
Moderatorka Simona Habič z RTV Slovenija je s sogovorniki: Gorazdom Jenkom iz Zavoda moja soseska,
Andrejem Sotoškom, direktorjem ACS, Karmen Pogačnik Ajdič, podiplomsko študentko politologije/etnične
študije, Bernardo Podlesnik, mamo samohranilko, ter Sabino Kosmatin, predstavnico Zavoda za pravičnost in
razvoj, odprla in poskušala odgovoriti na naslednja vprašanja s področja kakovosti življenja v EU:
• Kaj je kakovost življenja za posameznika? (definicija pojma in kaj vsebuje)
• Kaj z izrazom kakovost življenja razumemo Slovenci?
• Ali je kriza priložnost za razmislek o vrednotah, načinih delovanja in pojmovanju kakovosti življenja?
• Katera bi bila ključna sporočila slovenski in evropski politiki pri oblikovanju ukrepov za dvig kakovosti
življenja evropskih državljanov?
Udeleženci omizja so kot osnovo za kakovost življenja izpostavili socialno in ekonomsko varnost ter poudarili
tudi osebno odgovornost posameznika.
Več o tem preberite v prihodnji številki tiskanih Novičk, ki bodo izšle novembra.
Slavica Borka Kucler (borka.kucler@acs.si), ACS

Sprememba načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009
Vlada RS je na seji 17. septembra sprejela Spremembo Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za leti 2008 in 2009. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se bodo financirali iz sredstev
državnega proračuna RS in sredstev Evropskega socialnega sklada. V letu 2009 bo tako za izvajanje ukrepov
aktivne politike zaposlovanja namenjenih 109.728.997 EUR.
Povečana sredstva bodo omogočila 17.000 neposrednih prehodov brezposelnih oseb iz programov aktivne
politike v trajnejše zaposlitve, skupaj pa 44.000 vključitev v različne ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
poleg tega pa bo v ukrepe usposabljanja vključenih več kakor 15.000 zaposlenih. Povečan obseg sredstev za
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja bo torej omogočil znaten odliv iz brezposelnosti v trajne ali
začasne zaposlitve, kar je eden poglavitnih ciljev Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Zaradi priliva večjega števila starejših in nizko izobraženih v brezposelnost ter sofinanciranja usposabljanja
zaposlenih za potrebe prestrukturiranja gospodarstva so se sredstva za izvajanje najbolj povečala na ukrepu 2:
Usposabljanje in izobraževanje. Zelo smo povečali tudi črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada, ki
predstavljajo kar 40 % skupnih sredstev za aktivno politiko zaposlovanja. /…/ V okviru tega ukrepa aktivne
politike zaposlovanja bomo izrazito povečali število vključenih brezposelnih in zaposlenih oseb v krajše oblike
usposabljanja, izobraževanje, znaten del sredstev pa je namenjen usposabljanju zaposlenih, vključenih v Zakon
o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa in Zakon o delnem povračilu nadomestila plače. V sedaj
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veljavnem načrtu izvedbe je bilo za izvajanje tega ukrepa predvidenih 23,33 milijonov EUR, s tem načrtom pa
bomo sredstva povečali na 42,78 milijonov EUR.
Več o tej temi lahko preberete v sporočilu za javnost, ki ga najdete na spletni strani:
http://www.vlada.si/si/aktualno/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/5/4658/d35090aec5/

Ustanovljen je Strokovni svet za izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih
Vlada RS je na seji 17. septembra sprejela Sklep o ustanovitvi, nalogah in članih Strokovnega sveta za
izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih. Svet predstavlja koordinacijsko in projektno telo, ki bi
skrbelo za idejno zasnovo projektov, zakonodajnih sprememb, posvetovanje med vsemi relevantnimi deležniki
in opravljalo evalvacijo programov s področja izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja mladih.
Ideja strokovnega sveta temelji na Lizbonski strategiji, njenih integriranih smernicah, programih EU
Izobraževanje in usposabljanje 2010 in Vseživljenjsko učenje, Resoluciji o karierni orientaciji ter prednostnih
področjih Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.
V Svetu bodo sodelovali predstavniki ministrstev in vladnih služb: Mateja Sedej z Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Marko Koprivc z Ministrstva za šolstvo in šport, Janja Komljenovič z Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Jana Beton z Ministrstva za gospodarstvo, Robert Drobnič iz Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Jana Poljak iz Službe Vlade RS za razvoj in evropske
zadeve, ter predstavniki drugih interesnih organizacij in združenj: Staša Bučar Markič z Zavoda RS za
zaposlovanje, Urška Marentič s Center RS za poklicno izobraževanje, mag. Andrej Sotošek iz Andragoškega
centra Slovenije, Terezija Trupi s Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, mag. Andraž Zgonc z Urada RS za
mladino, Andreja Sever z Gospodarska zbornica Slovenije, mag. Janja Meglič z Obrtne zbornice Slovenije,
Vesna Miloševič s Študentske organizacije Slovenije, Eva Semič z Dijaške organizacije Slovenije, Irena
Kuntarič Hribar z Univerze na Primorskem, prof. dr. Polonca Trebše z Univerze v Novi Gorici, Aljuš Pertinač z
Univerze v Ljubljani, red. prof. dr. Samo Fošnarič z Univerze v Mariboru in Alenka Blazinšek z Mladinskega
sveta Slovenije.
Naloge članov sveta, ki so imenovani za mandatno obdobje štirih let, so podrobneje navedeni v Sporočilu za
javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 44. seji, 17. septembra 2009:
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/Sporocila_za_javnost/sevl44.doc.

NE PREZRITE
Statistični portret Slovenije v EU 2009
Statistični urad RS je izdal dvojezično publikacijo Statistični portret Slovenije v EU 2009, osveženo z
najnovejšimi statističnimi podatki in kazalniki. Publikacija predstavlja najširšemu krogu uporabnikov
najnovejše statistične podatke in izbrane kazalnike o vsaki izmed sedemindvajsetih držav članic EU. O vsaki
predstavljeni državi so zanimivejši osnovni podatki nanizani v preglednicah ali grafično ponazorjeni, bolj
izstopajoči kazalniki pa so za boljše razumevanje tudi na kratko opisani.
Celotna vsebina te publikacije je objavljena na spletni strani: http://www.stat.si/doc/pub/PortretSlovenijaEU.pdf.
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VABIMO
Povabilo na usposabljanje Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje
V izobraževanju odraslih se učitelji pogosto znajdejo v situaciji, ko naredijo prav vse, da bi bilo izobraževanje
oz. učenje smiselno, zanimivo in prilagojeno potrebam odraslih, pa kljub temu naletijo na hladen odziv.
Stopnja, do katere odrasli udeleženci izobraževanja namenjajo svojo pozornost in trud učenju, je odvisna od
motivacije – njihove pripravljenosti, da se angažirajo v učnih dejavnostih. Čeprav je učiteljev vpliv na
oblikovanje motivov in motivacijskih strategij za učenje le eden od mnogih, je pomembno, da se izobraževalci
odraslih z njimi seznanijo ter jih upoštevajo pri načrtovanju in izvajanju različnih učnih dejavnosti.
Usposabljanje Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje, ki ga začenjamo 13. oktobra 2009, je namenjeno
vsem izobraževalcem, ki pripravljate ali izvajate izobraževalne programe za odrasle in se pri tem srečujete tudi
z vprašanjem, kako spodbuditi odrasle, da se vključijo v učne dejavnosti, in kako jim pomagati, da zastavljene
učne cilje tudi dosežejo.
Program bo potekal v kombinaciji tradicionalnega usposabljanja (uvodno in zaključno srečanje na
Andragoškem centru Slovenije ) in e-učenja v spletni učilnici. Uvodno srečanje bo 13. oktobra 2009 ob 10.
uri na ACS, sledilo bo 5 tednov usposabljanja v e-učilnici ter priprava naloge, ki jo bodo udeleženci
predstavili na zaključnem srečanju 24. novembra 2009 na ACS.
Udeležba na usposabljanju je brezplačna, ker izpeljavo finančno podpirata Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Podrobnejše informacije o usposabljanju in prijavnico najdete na spletni strani:
http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=285.
Metka Svetina (metka.svetina@acs.si), ACS

NAPOVEDUJEJO
Teden globalnega učenja/izobraževanja 2009
Med 14. in 22. novembrom 2009 bo v Sloveniji že tretje leto potekal
vseevropski Teden globalnega učenja oziroma izobraževanja – TGU
(Global Edication Week – GEW), in sicer pod sloganom Globalno učenje –
hrana za naše možgane!. Teden koordinirata Sloga, slovenska platforma
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ter
Urad za mladino RS.
V okviru TGU bo v torek, 17. novembra 2009, med 9.30 in 17.30 uro v
prostorih Mestne občine Ljubljana potekal osrednji dogodek – interaktivni
seminar z naslovom Globalno učenje – do medkulturnih in državljanskih
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kompetenc že v šoli, ki ga pod okriljem in s finančno podporo Centra Sever-Jug Sveta Evrope in Evropske
Komisije organizira Sloga. Namen seminarja je zbrati relevantne akterje na področju globalnega učenja v
Sloveniji – od političnih odločevalcev do predstavnikov nevladnih organizacij, učiteljev, pedagogov,
andragogov, raziskovalcev in vseh drugih, ki jih to področje zanima – in aktivno nadaljevati proces
sistematičnega vključevanja vsebin in metod globalnega učenja v formalne in neformalne oblike izobraževanja
in ozaveščanja javnosti. Poleg slovenskih predstavnikov s področja globalnega učenja bodo na seminarju
spregovorili tudi številni mednarodni akterji. Več informacij o Tednu globalnega učenja in njegovem
osrednjem dogodku najdete na spletni strani http://www.tuditi.si/.

Vabilo na mednarodni znanstveni kolokvij
Znanstveno raziskovalno središče in Fakulteta za humanistične študije (FHŠ) Univerze na Primorskem
organizirata mednarodni znanstveni kolokvij z naslovom Izobraževanje za trajnostni razvoj in univerza.
Kolokvij, ki bo v petek, 27. novembra 2009, na FHŠ, pripravljajo v okviru ciljnega razvojnega projekta Etika v
izobraževanju za trajnostni razvoj
Kolokvij izpostavlja naslednja vprašanja:
• Etika in izobraževanje za trajnostni razvoj,
• Razvoj visokega šolstva in izobraževanje za trajnostni razvoj,
• Kaj delajo in kaj bi morale storiti univerze v izobraževanju za trajnostni razvoj?
• Problematika izobraževanja za trajnostni razvoj: transformacijsko učenje,
• Družbeni vidiki izobraževanja za trajnostni razvoj,
• Upravljanje človeških virov in razumevanje trajnostnega razvoja,
• Vrednotenje zahtev okoljske pismenosti,
• Ravnanje s človeškimi viri, turizem in trajnostni razvoj,
• Ženske in okolje,
• Oblikovanje ključnih pristojnosti za trajnostni razvoj v visokem šolstvu.
Rok za prijavo povzetka je podaljšan na 10. oktober 2009.
Več informacij o kolokviju bo objavljenih na spletni strani: http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm, vabilo pa
najdete na: http://www.zrs-kp.si/SL/Vabila_aktualno/call%20for%20papers%20eng%20slo.pdf.

Informativa'10
Konec letošnjega januarja je bila uspešno izpeljana prva Informativa –
vseslovenski sejem izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja, ki je
navdušila obiskovalce, razstavljavce in druge sodelujoče. Obiskalo jo je
13.700 obiskovalcev iz vse Slovenije, ki so se lahko seznanili s programi
več kot 130 sodelujočih izobraževalnih ustanov, podjetij ter javnih in
državnih institucij. Ker je bila prva Informativa tako uspešna in tako toplo
sprejeta, organizatorji že načrtujejo drugo Informativo, ki bo 29. in 30.
januarja 2010 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na Informativi'10
bodo predstavljeni programi slovenskih in tujih srednjih šol, fakultet ter
različnih ponudnikov dodatnih izobraževanj; različni poklici, štipenditorji,
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zaposlovalci, dijaške, študentske in različne druge vladne in nevladne organizacije, ki lahko mladim in
odraslim pomagajo pridobiti čim več koristnih informacij, ki jih potrebujejo, ko se odločajo, kako in kaj storiti s
svojo izobrazbo.
Prireditev je namenjena:
• devetošolcem, ki se želijo vpisati na srednjo šolo,
• srednješolcem, ki bi radi našli sebi primerno smer na kakšni
izmed slovenskih ali tujih fakultet,
• študentom, ki jih zanima podiplomski študij ali že iščejo prvo
zaposlitev,
• vsem drugim mladim in odraslim, ki jih vedno znova zanimajo
novosti na področju izobraževanja in možnosti pridobivanja
novih veščin in dodatnih znanj.
Vstop bo za vse obiskovalce brezplačen. Prvi rok za prijavo je 23. oktober, zadnji pa 10. december 2009.
Več informacij o prireditvi je objavljenih na spletni strani http://www.informativa.si/domov/. Oglasite pa se
lahko tudi organizatorjem prireditve po elektronski pošti na naslov ana.bevc@gr-i.si ali na telefonsko številko
01 3002 697 (Ana Bevc).

POSVETI/KONFERENCE
Learning by leaving – a joint conference for European mobility networks
(Učenje zaradi mobilnosti – skupna konferenca evropskih mrež za mobilnost)
Uppsala, Švedska, 19. do 20. november 2009
Informacije o mednarodni konferenci, ki je namenjena povezovanju in sodelovanju med predstavniki Europass,
Euroguidance, Eurodesk in mreže EURES, najdete na spletni strani:
http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vi6cb9cz8cwv?ctx=vg9pjpilytz0&tab=1&start_tab1=56.

XI. International Symposium on Computers in Education – SIIE 09
(11. mednarodni simpozij o vlogi računalnikov v izobraževanju)
Coimbra, Portugalska, 18. do 20. november 2009
Več o simpoziju, ki želi spodbuditi razpravo o najnovejših raziskavah in praksi s področja informacijske in
komunikacijske tehnologije v izobraževanju, najdete na spletni strani: http://siie09.dei.uc.pt/uk/index.htm.

Online Educa Berlin 2009
Berlin, Nemčija, 2. do 4. december 2009
Informacije o 15. mednarodni konferenci o učenju in usposabljanju s pomočjo tehnologije je mogoče dobiti
na spletni strani: http://www.online-educa.com/.
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