Ljubljana, 2. september 2015
Spoštovani,
pismenost v najširšem pomenu ima v izobraževanju odraslih (in življenju nasploh) posebno mesto. Tej
temi v naši stroki namenjamo veliko pozornost, enkrat letno pa praznujemo Svetovni dan pismenosti
(8. september). Andragoški center Slovenije (ACS) se bo letos na različne načine pridružil praznovanju
tega dne, zato redno spremljajte naši FB stran ACS in FB stran knjižnice ACS.

Posebej pa vas vabimo na dogodek, ki bo tekel 8. septembra od 12.30 do 14.30 v
seminarski sobi ACS. Po spletu bomo skupaj v živo spremljali panel vidnih
strokovnjakov, ki ga organizirata ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi
(EPALE) in Evropska mreža za temeljne zmožnosti (EBSN).
Z nami bodo strokovnjaki ACS, ki so pred poletjem zaključili raziskavo PIAAC, najverjetneje tudi
mednarodni gost, Bryan Maddox, mednarodno uveljavljen raziskovalec etnografskih vidikov pismenosti.
Spregovorili bomo o dejavnostih, ki so bile in bodo izpeljane na temo temeljnih zmožnosti v projektu
Uresničevanje evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), in še o marsičem. V on-line omizje se
bomo lahko vključevali z vprašanji in pobudami skupaj s predstavniki Nacionalne podporne službe za
EPALE Slovenija iz CMEPIUS-a. Vabimo pa tudi vas, da pridete na ACS in se vključite v našo
izmenjavo informacij, izkušenj, pogledov in vtisov z on-line panela.
Če boste dogodek prek spleta spremljali sami, se prijavite prek platforme EPALE, panel pa lahko
doživite tudi prek Twitter-ja.
Če še niste člani EPALE Slovenija (glej tudi njihovo FB stran), je zdaj pravi trenutek, da prepoznate
dobrobiti vašega sodelovanja in se registrirate. Platforma EPALE in ACS bosta sodelovala tudi v
prizadevanjih mreže European Literacy Policy Network (ELINET) v Tednu pismenosti v Evropi (od 8. do
17. septembra), zato je ta spletna stran lahko zanimiv in koristen vir podatkov za vaše delo.
Prosimo, da vašo udeležbo na dogodku 8. septembra prijavite Mateji Pečar (mateja.pecar@acs.si) do
ponedeljka, 7. septembra, do 10. ure.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo,

