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10. obletnica programa za izobraževanje odraslih Grundtvig  

 

Med 22. in 24. septembrom 2010 so v Kopenhagnu na Danskem 

potekali dogodki ob 10. obletnici programa za izobraževanje odraslih 

Grundtvig. Program pomaga odraslim izboljšati strokovno znanje in 

povečati njihovo zaposljivost tako, da finančno podpira 

usposabljanje in učno mobilnost. Po mnenju Komisije, v imenu 

katere je na dogodkih sodelovala evropska komisarka za 

izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou, je 

ta podpora potrebna bolj kot kdaj koli prej, da se prebrodi kriza in 

sprosti ves evropski potencial rasti ter se tistim, ki so v preteklosti zamudili priložnosti, omogoči, da uspejo 

v prihodnosti. V zadnjem desetletju je program investiral 379 milijonov evrov v sektor izobraževanja 

odraslih in zagotovil 17.000 donacij za organizacije ter tako zajel približno 500.000 udeležencev. 

 

Obletnice se je udeležila tudi sodelavka ACS, mag. Tanja Vilič Klenovšek. Več o njenih vtisih si lahko 

preberete na str. 6, več o dogodku samem pa je objavljeno v izjavi za javnost.  

 

Ajda Turk (ajda.turk@acs.si), zunanja sodelavka ACS 
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Vtisi s konference v Kopenhagnu  

 

Tridnevna konferenca (22. in 24. september 2010) ob 10-letnici programa 

Grundtvig (glej še str. 8) je čisto zares potekala v duhu Grundtvigovih (na 

fotografiji) idej – idej o izobraževanju za vse, ne glede na stan, ki mu kdo pripada, 

za potrebe dela, za človekov osebni razvoj in razvoj demokracije.  

 

Konference se je udeležilo več kot 180 izobraževalcev odraslih iz 32 držav. V 

današnjem času, času gospodarske krize, ko stopajo v ospredje potrebe in vsebine 

izobraževanja in usposabljanja, povezane z zahtevami trga dela, je bila še posebej 

izpostavljena potreba po splošnem izobraževanju odraslih, ki prinaša celovitost v 

razvoju vsakega od nas in dodano vrednost delovnemu, socialnemu in kulturnemu kapitalu. In ko te misli 

poslušaš v osrčju Danske, najprej na konferenci, zadnji dan pa tudi na obisku v eni od »folkehojskole«, ne 

more biti drugače, kot da verjameš, da le celovitost splošnega in poklicnega izobraževanja prinaša pravi 

napredek in kakovost življenja. 

 

Ni torej čudno, da so se rodile nove pobude. Naj izpostavim le dve:  

 program Grundtvig naj dobi več kot 4 % sredstev v strukturi sredstev vseh evropskih programov 

Vseživljenjskega učenja; 

 cilji nadaljnjega razvoja izobraževanja odraslih v Evropi naj bodo bolj naravnani na uravnotežen razvoj 

'poklicnega' in 'splošnega' izobraževanja odraslih. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1156&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
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Na konferenci se je oblikovalo veliko konkretnih predlogov za nadaljnji razvoj izobraževanja odraslih v 

Evropi. O njih bom pisala v naslednjih e-Novičkah. Za konec naj le dodam, da smo bili izobraževalci odraslih 

še posebej nagovorjeni k tesnejšemu sodelovanju, povezovanju in izmenjavi izkušenj in dobrih praks, kar 

omogočajo učna partnerstva, obiski in izmenjave ter druge dejavnosti programa Grundtvig. Na nas je, da 

jih izkoristimo. Za spodbudo še povezava na 'slovenski' program Grundtvig: 

http://www.cmepius.si/vzu/grundtvig.aspx. 

 

Mag. Tanja Vilič Klenovšek (tanja.vilic.klenovsek@acs.si), ACS 
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