
Spoštovani,  

v sodelovanju z Evropsko mrežo za temeljne zmožnosti (European Basic Skills Network – EBSN) in 

ePlatformo za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) bi vas radi opozorili na tridnevno spletno 

razpravo o izobraževanju odraslih oziroma pridobivanju temeljnih zmožnosti v zaporih.  

Pisna izmenjava stališč in pogledov (v angleškem jeziku) o tem, kako izboljšati izobraževanje 

zapornikov in s tem podpreti njihovo rehabilitacijo, bo od 26. do 28. januarja 2016 potekala prek 

spletnega mesta v EPALE. Povezoval jo bo priznani strokovnjak na tem področju, dr. Joe Giordmaina iz 

Univerze na Malti.   

Razprava bo tekla v pisni obliki, tako da 

udeleženci zapisujete vaša stališča in odgovore 

na zastavljena vprašanja, lahko pa le spremljate, 

kar bo nastajalo. Če boste želeli zavzeti dejavno 

vlogo v razpravi, se ne pozabite registrirati ali 

prijaviti (če ste že registrirani) na platformi 

EPALE. Slednje vam pride prav tudi za spremljanje in soustvarjanje novic, spletnih dnevnikov in še 

marsičesa v tej vse bolj uveljavljeni skupnosti izobraževalcev odraslih (glej slovenski del platforme).  

Cenimo vaša prizadevanja pri delu z zaporniki, zato vas vabimo, da se vključite v gornjo evropsko 

izmenjavo mnenj in izkušenj, ki bo temeljila na spoznanjih poročila VOX – Norveške agencije za 

vseživljenjsko učenje ‘Learning Basic Skills while Serving Time’.  

Razpravo bomo spremljali tudi sodelavci Andragoškega centra Slovenije (ACS), in ker želimo pripraviti 

povzetek slovenskega prispevka, vas prosimo, da se nam odzovete na to sporočilo in potrdite vašo 

pripravljenost, da v dogajanju sodelujete. Prosimo pa tudi, da to informacijo širite v krogih, ki bi jih 

povabilo k razpravi pritegnilo. 

Pa še to: Razprava bo tekla v okviru Tedna izobraževanja v zaporih, ki ga je skupnost EPALE razglasila 

za obdobje od 25. do 29. januarja. Odločitev so podprli s podatkom iz leta 2012, po katerem je bilo v 

Evropski uniji okrog 643.000 zapornikov, njihovo število pa se je odtlej le še povečevalo. Gre za ranljivo 

skupino prebivalstva brez ustrezne izobrazbe, zato lahko izobraževanje v zaporih znatno podpre 

njihovo rehabilitacijo in kasnejšo kakovostnejšo vključitev v družbo. (prirejeno iz spletnega dnevnika). 

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo, 

Zvonka Pangerc Pahernik 
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