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Osrednja prireditev v Skopju 
Prvi regionalni festival učenja za Jugovzhodno Evropo 
 

Prvi Regionalni festival učenja v Jugovzhodni Evropi pomeni vrhunec triletnih prizadevanj za 

uveljavitev festivalov učenja - promocijskih kampanj za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje 

v tem delu Evrope.  

 

Osrednji dogodek je bilo srečanje v Skopju od 16. do 19. oktobra 2003, soorganizatorji so bili 

IIZ/DVV Bonn, IIZ/DVV Urad v Tirani in IIZ/DVV Urad v Skopju. Dogodka se je iz Slovenije udeležila 

petčlanska ekipa, in sicer iz Andragoškega centra mag. Zvonka Pangerc Pahernik (nacionalna 

koordinatorica projektov TVU in EBiS, vodja delegacije), Slavica Borka Kucler (koordinatorica 

prireditev Andragoškega centra v okviru TVU in vodja promocijskih dejavnosti TVU; odgovorna za 

predstavitev primerov dobre prakse in stojnico) in mag. Jasmina Mirčeva (udeleženka konference), 

Metka Rečnik (bivša koordinatorica projekta EBiS, predstavnica ACS na sejmu) ter Barbara Grahek 

(novinarka RTV Slovenije, odgovorna za medijsko spremljanje vseh dogodkov).  

 

Prireditev je potekala na štirih ravneh, ki so se med seboj dopolnjevale: strokovna in politična raven, 

raven izvajalcev izobraževanja odraslih ter raven dobitnikov priznanj. 

 
Strokovno srečanje na regionalni ravni  
 
Konferenca na temo Vseživljenjsko učenje, izobraževanje odraslih in zaposljivost je potekala 16. in 17. 

oktobra. Poleg uvodnih govorov uglednih udeleženk mag. Monike Mott iz Pakta stabilnosti za 

Jugovzhodno Evropo, Evelyn Viertel iz European Training Foundation, dr. Ritte Suessmuth, 

predsednice Nemške zveze ljudskih univerz, ter dr. Davida Fretwella iz Svetovne banke je bilo 

organiziranih šest delavnic; predstavnici ACS sva se s prispevkom udeležili dveh. Mag. Jasmina 

Mirčeva je sodelovala v delavnici z naslovom Od teorije do prakse: prenos rezultatov inovativnih 

pilotnih projektov v prakso izobraževanja in usposabljanja odraslih. V tem sklopu sta bila predstavljena 

dva projekta: Razvoj programov izobraževanja odraslih na Univerzi v Beogradu (dr. Aleksandra 

Pejatović) in slovenski Program 5000: zviševanje zaposljivosti s pomočjo strategije vseživljenjskosti 

učenja (mag. Jasmina Mirčeva). Sledila je zanimiva diskusija o motivaciji brezposelnih za 

izobraževanje, o učinkih Programa 5000 in nasploh o metodologiji evalviranja tovrstnih programov. 

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik je sodelovala v delavnici z naslovom Mobiliziranje za vseživljenjsko 

učenje: prispevek festivalov učenja k večji integraciji in udeležbi v evropski učeči se družbi. Uvodni 

referat o razvoju in pomenu festivalov učenja (trenutno jih je nad 40 po vsem svetu, od tega 24 v 

Evropi) je imela Bettina Bochynek iz Unescovega inštituta v Hamburgu, dopolnila jo je dr. Maria 

Todorova iz IIZ/DVV Urada v Bolgariji. Predstavnice Slovenije, Srbije in Albanije smo na kratko 

predstavile nekatere značilnosti naših festivalov ter spoznanj, do katerih smo se dokopali. Slovenska 

predstavitev je bila osredotočena na vidik partnerstva med akterji TVU, pomen mreže območnih in 



tematskih koordinatorjev pri decentraliziranemu pristopu k organizaciji festivala, predstavljen je bil naš 

način financiranja TVU ter pomen evalvacije festivala. K debati je pomembno prispeval tudi Sebastian 

Welter iz IIZ/DVV Bonn, ki je opozoril na naš skupni projekt TVU - Grundtvig in na to, da naj bi festivali 

učenja prispevali k meddržavnemu in medkulturnemu sodelovanju in razumevanju. 

 

Srečanje na politični ravni 
 
Regionalnega festivala učenja so se udeležili namestniki ministrov in drugi predstavniki ministrstev iz 

vseh osmih držav, Slovenijo je zastopal veleposlanik Slovenije v Makedoniji, gospod Marjan Šiftar. 

Srečanje je odprl predsednik Makedonije, Boris Trajkovski, organizirano pa je bilo tudi omizje 

ministrskih predstavnikov iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Kosova, Makedonije, 

Romunije, Srbije in Črne gore ter Slovenije. Vsak je predstavil stališče posameznega ministrstva, 

pristojnega za uveljavljanje izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, nato pa so podpisali 

skupno deklaracijo z akcijskim načrtom o prihodnjem razvoju vseživljenjskega učenja v regiji.  

 

Sejem – srečanje izvajalcev in udeležencev izoraževanja odraslih iz sodelujočih držav 
 
Na sejmu, ki je bil organiziran 17. in 18. oktobra, so je srečalo od 30 - 40 razstavljalcev, polovica in 

Makedonije, drugi pa iz sodelujočih držav. Slovenska delegacija je svojo stojnico opremila s 

promocijskim gradivom Andragoškega centra Slovenije, projekta Teden vseživljenjskega učenja, 

projekta TVU Grundtvig ter drugih projektov ACS (POKI, ISIO, Izobraževanje in usposabljanje 

učiteljev, Novičke). Razstavili smo tudi promocijska gradiva drugih izvajalcev izobraževanja v Sloveniji, 

zlasti tista, ki so nastala ob letošnjem Tednu vseživljenjskega učenja, ter promocijsko gradivo 

Slovenije, ki nam ga je zagotovilo veleposlaništvo RS v Republiki Makedoniji.  

 

Predstavitev izjemnih posameznikov, skupin, projektov, organizacij – primerov dobre prakse  
 
Na sejemskem odru so bili po posebnem programu predstavljeni uspešni posamezniki iz Bolgarije, 

Makedonije, Romunije ter Srbije in Črne gore in uspešni projekti iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, 

Hrvaške, Makedonije, Romunije in Slovenije. Na Andragoškem centru smo v ta namen pripravili 

videopredstavitev treh primerov dobre prakse medkulturnega in obmejnega sodelovanja, sprejemanja 

drugačnosti in zaposlovanja: Marjan Pungartnik iz Maribora, Študijski krožek Živimo med vami – 

živimo z vami s Slovenske Bistrice in Vitra Cerknica (Slovenija), Eko Liburnia in Agencija Porin z Reke 

(Hrvaška). Videopredstavitev, pripravljena v slovenščini in podnaslovljena v angleščini, je bila 

predvajana dvakrat, Slavica Borka Kucler pa je v intervjuju na odru predstavila vsak primer posebej. 

Organizatorji žal niso uspeli pravočasno pripraviti priznanj za vse predstavljene primere dobre prakse, 

zato bodo priznanja poslali naknadno, po pošti. Predstavitve je povezoval pester kulturni program, ki 

so ga prav tako izvajali predstavniki različnih, predvsem sosednjih držav in Makedonije. 

 



Festivalsko dogajanje je v celoti spremljala novinarka RTV Slovenije, Barbara Grahek, ki se je 

festivala udeležila na izrecno povabilo organizatorjev iz IIZ/DVV Bonn. S pomočjo snemalne ekipe 

Makedonske RTV je pripravila poročilo s slovesnosti, na kateri je sodeloval predsednik Republike 

Makedonije, ter posnela več intervjujev z organizatorji in udeleženci, pa tudi sejemsko prireditev s 

slovensko stojnico in videopredstavitev slovenskih primerov dobre prakse.  

 

Festivalu je sledilo kratko evalvacijsko srečanje nacionalnih koordinatorjev projekta EBiS. Vsi smo v 

imenu svojih delegacij izrekli pohvalo organizatorjem, edini smo si bili tudi v tem, da je bilo dogajanje 

večplastno in izjemnega pomena za politični in strokovni prodor projekta EBiS in njegovo delovanje v 

prihodnje. Nedvomno pa je ta dogodek opozoril tudi na pomen in potencial festivalov učenja – tako v 

državnem kot tudi v regionalnem merilu.  

 

mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS 

 


