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Lifelong Learning Week (LLW)
Teden vseživljenjskega učenja (TVU)
Slovenia, 16 – 22 May 2011

Informacija o projektu
Širimo semena učenja (Sowing the Learning Seeds – SLS)
(tretje projektno srečanje, 11.–14. maj 2011 v Sloveniji)
Osrednje dejavnosti TVU 2011 na mednarodni ravni so potekale v okviru dveletnega projekta Grudtvig
Učno partnerstvo Širimo semena učenja. Gre za sodelovanje predstavnikov iz sedmih držav (Estonije,
Francije, Irske, Madžarske, Nizozemske, Slovenije in Turčije), katerega namen je izmenjati izkušnje ter
izboljšati učinkovitost mrež in promocijskih kampanj/festivalov učenja, zato da bi se povečala udeležba v
izobraževanju odraslih. Srečanja strokovnjakov, prostovoljcev in učečih se, načrtovana v letih 2010–
2012, bodo omogočila izmenjavo primerov dobrih praks, vzpostavitev in krepitev mrež na mednarodni,
nacionalni in lokalni ravni ter izdatnejše vključevanje učečih se v promocijske, animacijske in
zagovorniške dejavnosti.
Tretje projektno srečanje je bilo izpeljano v Sloveniji, potekalo je takole:
- 11. maja, v uvodnem delu obiska, so francoski in turški udeleženci obiskali dva prireditelja TVU
2011, ki sta jim po področju njihovega primarnega delovanja sorodna: Zavod za varstvo in
rehabilitacijo po poškodbi glave – Zavod Zarja in Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
Boštjančič – CUDV v Dragi pri Igu. V popoldanskem delu so se jim pridružili še Estonci in
Nizozemci, skupaj so na Ministrstvu za šolstvo in šport (MŠŠ), v Sektorju za izobraževanje odraslih,
spoznali sistem izobraževanja odraslih in njegovo financiranje, s posebnim poudarkom na vlogi, ki
jo MŠŠ pripisuje promociji izobraževanja odraslih in Tednu vseživljenjskega učenja.
- 12. maja se je vseh devetindvajset udeležencev iz Estonije, Francije, Irske, Madžarske,
Nizozemske, Slovenije in Turčije udeležilo Nacionalnega odprtja TVU 2011 in podelitve Priznanj
ACS za promocijo učenja in znanja 2010 v Žalcu, zvečer pa še odprtja fotografske razstave v
Splošni knjižnici Žalec, enega od številnih dogodkov TVU v Savinjski regiji.
- 13. maja je bil v Preboldu osrednji vsebinski del projektnega srečanja. Namenjen je bil
medsebojnim tematskim predstavitvam, predavanju mag. Mete Grandlič o stikih z javnostmi v
javnem sektorju ter razpravi o učinkovitejšem vključevanju 'starih' in 'novih' medijev v festivale
učenja in druge kampanje za spodbujanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih. Poleg
tujih udeležencev in sodelavcev Andragoškega centra Slovenije so sodelovali predstavniki
slovenske mreže TVU iz Ljudske univerze Koper, Šolskega centra Celje, Vitre iz Cerknice ter
številni posamezniki.
- 14. maja so se udeleženci vrnili v Ljubljano, spotoma pa so si ogledali še Rimsko nekropolo.
Predstavnica koordinatorja projekta, Estonske zveze izobraževalcev odraslih (ANDRAS), gospa Sirje
Plaks, je o ciljih projekta spregovorila na novinarski konferenci pred odprtjem TVU, 12. maja ob 10. uri v
Domu 2. slovenskega tabora Žalec.
Več informacij o projektu:

Grundtvig Učno partnerstvo (GRU-PAR-14/10)

-

http://pro.acs.si/sls - spletna stran projekta (v angleščini) ter
http://tvu.acs.si/mednarodno/index.php?nid=55&id=213 – spletna stran TVU, projekt SLS

Osebna izkaznica projekta Širimo semena učenja:
Naziv projekta:

Širimo semena učenja

- v angleščini:

Sowing the Learning Seeds

Kratica:

SLS

Časovni okvir:

2010–2012

Program:

Vseživljenjsko učenje, Grundtvig Učna partnerstva

Spletna stran:

http://pro.acs.si/sls ter http://tvu.acs.si/mednarodno/index.php?nid=55&id=213

Koordinator:

Estonska zveza izobraževalcev odraslih – EAEA Andras

Partnerske države:

Estonija, Francija, Irska, Madžarska, Nizozemska, Slovenija in Turčija

Kontaktna oseba za
Slovenijo:

mag. Zvonka Pangerc Pahernik (tel.: 01 5842 567, faks: 01 5842 550,
e-naslov: zvonka.pangerc@acs.si)

Vsebina:

Namen projekta je izmenjati izkušnje ter izboljšati učinkovitost mrež in promocijskih kampanj/festivalov učenja,
zato da bi se povečala udeležba v izobraževanju odraslih. Srečanja strokovnjakov, prostovoljcev in učečih se,
načrtovana v tem projektu, bodo omogočila izmenjavo primerov dobrih praks, vzpostavitev in krepitev mrež na
mednarodni, nacionalni in lokalni ravni ter izdatnejše vključevanje učečih se v promocijske, animacijske in
zagovorniške dejavnosti.
Program mobilnosti/projektnih srečanj:

Opis:

-

prvo srečanje: podrobna opredelitev programa projektnih dejavnosti in odgovornosti posameznih
partnerjev; Reims, Francija, september 2010;
drugo srečanje: delavnica na temo 'Prispevek prostovoljcev pri organizaciji festivalov učenja' ter
sodelovanje na irskem Tednu učečih se odraslih; Dublin, Irska, februar 2011;
tretje srečanje: delavnica na temo ‘Vključevanje medijev v festival učenja ter možnosti uporabe novih
medijev’ in sodelovanje na slovenskem Tednu vseživljenjskega učenja; Ljubljana, Slovenija, maj 2011;
četrto srečanje: delavnica na temo ‘Vključevanje izjemnih učečih se v promocijo izobraževanja odraslih’ ter
sodelovanje na estonskem Tednu učečih se odraslih; Talin, Estonija, oktober 2011;
peto srečanje: delavnica na temo ‘Doseganje in vključevanje različnih ciljnih skupin’; Turčija, marec 2012;
šesto srečanje: zaključki projekta in priprava končnega poročila ter seminar na temo ‘Mreže in partnerstva
za promocijo izobraževanja odraslih’*, Nizozemska, junij 2012.

Med posameznimi projektnimi srečanji bodo partnerji širili pridobljene izkušnje in spoznanja v svojih
organizacijah in mrežah.

Rezultati sodelovanja:

-

podroben program projektnih dejavnosti,
najmanj 24 mobilnosti (velja le za Slovenijo),
spletna stran projekta ,
gradiva o ključnih temah projektnih srečanj (glej zgoraj),
zbirka primerov dobre prakse,
izjave učečih se.

Pripravila:
mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU
zvonka.pangerc@acs.si; 01/584 2567

