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Naše pristope in izkušnje smo predstavili na Danskem
Na povabilo Danskega združenja za izobraževanje odraslih (Danish
Association for Adult Education – DAEA) smo se 20. junija 2014
nacionalni koordinatorji festivalov učenja z Irske, Nizozemske in iz
Slovenije v Kopenhagnu udeležili seminarja z naslovom Dnevi
učenja na Danskem – kako naprej?. S strani gostiteljev so poleg
sodelavcev DAEA sodelovali še predstavnik Ministrstva za
izobraževanje, ki je obenem nacionalni koordinator uresničevanja
Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), Jan Reitz,
predstavniki treh centrov za izobraževanje odraslih ter dveh knjižnic. Po petih letih organiziranja Dnevov
učenja so se Danci namreč znašli pred dilemo, ali naj s svojimi prizadevanji nadaljujejo, saj ugotavljajo, da
niso dosegli zadostnega odziva javnosti in drugih deležnikov. Niamh Farren iz AONTASa, Henk Hijink iz
nizozemske platforme Learn for Life in avtorica članka smo jim predali naše izkušnje, predvsem pa z našimi
konkretnimi primeri ponudili odgovore na vprašanja:
 Kako v večji meri pridobiti izvajalce na lokalni ravni?
 Kako doseči večjo pozornost na državni ravni?
 Kako poteka sofinanciranje naših festivalov učenja?
 Kateri so naši največji uspehi in kako smo jih dosegli?
V svoji predstavitvi, ki je obsegala TVU in Parado učenja, sem poudarila, da je festival učenja odraz
siceršnjega dogajanja v praksi in teoriji izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter da morajo biti
tudi njegovi učinki in sporočila vpeti v te procese. Pred ugotavljanjem, s čim bi doživeli največjo odzivnost
javnosti (vprašanje kako delovati), je zato najprej treba odgovoriti na vprašanja zakaj sploh festival učenja
(opredelitev potreb, namenov, ciljev na več ravneh), nato kdo (vzpostavitev mreže partnerjev in pravil
sodelovanja) ter kaj in za koga (opredelitev vsebin in ciljnih skupin). Srečanje smo končali s sklepom
Dancev, da sprva ponotranjijo številne koristne informacije in namige, ki so jih prejeli, nato pa se v
jesenskem času sestanejo in postavijo strategijo in akcijski načrt. Verjamemo v njihov entuziazem in jim
želimo uspeh!
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