POZNATE KOGA, KI SI JE Z UČENJEM
OPAZNO IZBOLJŠAL KAKOVOST ŽIVLJENJA?

SODELUJTE NA RAZPISU:

PRIZNANJA ACS
ZA PROMOCIJO UČENJA IN ZNANJA 2012

IŠČEMO AMBASADORJE UČENJA, KI S SVOJIM ZGLEDOM PRITEGNEJO.
Priznanja Andragoškega centra Slovenije podeljujemo od leta 1997 ob otvoritvi
Tedna vseživljenjskega učenja, najvidnejšega projekta promocije izobraževanja
in učenja v Sloveniji. Dobitniki (do danes smo podelili 183 priznanj –
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/) izstopajo po svojem pristopu do učenja, z
rezultati pa potrjujejo, da izobraževanje ostaja eden pomembnejših dejavnikov
za polnovredno življenje, ki jih bogati v vseh življenjskih obdobjih in za vse
vloge, ki jih posameznik prevzema.
Zadnja priznanja smo podelili petim posameznikom, ki pričajo o neverjetni
vztrajnosti pri pridobivanju lastnega znanja in bogatitvi znanja drugih. Pri tem
so imeli pomembno vlogo učitelji, svetovalci in drugi strokovnjaki s področja
izobraževanja. Med dobitniki so bili tudi skupina, ustanova, podjetje in občina,
ki jih odlikuje usklajeno sodelovanje znotraj kolektiva, s svojo vizijo in delom pa
sooblikujejo okolje, iz katerega prihajajo.
Dobitniki imajo željo in zmožnost, da s svojo osebno zgodbo in zgledom
spodbudijo druge k dejavnejši udeležbi v procese vseživljenjskega učenja, saj
bodo tako lažje prepoznali in uveljavili svoje vloge v vedno bolj kompleksni
družbi. Zaradi tega so pravi ambasadorji učenja in kot taki verodostojni obrazi
slogana 'Slovenija, učeča se dežela'.

RAZPIS PRIZNANJ ACS
ZA PROMOCIJO UČENJA IN ZNANJA 2012
Andragoški center Slovenije vabi predlagatelje,da se udeležijo javnega razpisa
za Priznanja ACS za promocijo učenja in znanja za leto 2012.
Razpis je odprt od 15. septembra do 14. oktobra 2012.
Priznanja podeljujemo v treh kategorijah:
1. posameznikom za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja;
2. skupinam za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja;
3. ustanovam, podjetjem ali lokalnim skupnostim za posebne dosežke pri
bogatitvi lastnega znanja in znanja drugih.
V vseh treh kategorijah bo podeljenih skupno do 10 priznanj.
Predlagatelji so lahko:
državljani RS, Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu, skupine, društva, ustanove
ali družbe v RS, zamejstvu in izseljenstvu ter lokalne skupnosti v RS.
Predloge lahko oddate v tiskani ali e-obliki na obrazcih za prijavo,
ki jih z navodili za e-prijavo objavljamo na spletni strani
http://tvu.acs.si/priznanja/prijava/.
Predloge, oddane prek spleta in po pošti, sprejemamo do 14. oktobra 2012
(velja tudi poštni žig s tem datumom).
Predloge na tiskovinah in priloge pošljite
v zaprti ovojnici, s pripisom Za Priznanja ACS 2012,
na naslov: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana.
Komisija, imenuje jo Svet ACS, opravi izbor v roku 60 dni po končanem razpisu.
Za pomoč in informacije lahko pokličete oziroma pošljete sporočilo
Ajdi Turk (T: 01 5842 547, E: ajda.turk@acs.si) ali
Katarini Šešet (T: 01 5842 560, E: info@acs.si).
Pravilnik o podeljevanju priznanj ACS objavljamo na spletni strani
http://tvu.acs.si/priznanja/pravilnik.

Objava razpisa na spletnih straneh:
http://tvu.acs.si
http://www.acs.si

Razpisna dokumentacija:
http://tvu.acs.si/priznanja/prijava/

Video in pisna predstavitev dosedanjih dobitnikov:
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki

Info:
01 5842 547 (ajda.turk@acs.si)
01 5842 560 (info@acs.si)

