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Regionalni festival učenja Jugovzhodne Evrope 2003 in TVU-Grundtvig  
  

Po letu 2000 se je mednarodno gibanje festivalov učenja močno razmahnilo (več o tem najdete na 

spletni strani: http://www.unesco.org/education/uie/InternationalALW. Slovenski TVU še vedno ostaja 

primer posnemanja vredne prakse v mednarodnem merilu. Tako bo letos organiziran prvi Regionalni 
festival učenja Jugovzhodne Evrope, sestavljen iz festivalov šestih držav (Albanije, Bolgarije, Bosne 

in Hercegovine, Makedonije, Romunije in Slovenije). V jesenskem času bodo v teh državah, pa tudi na 

Hrvaškem ter v Srbiji in Črni gori, potekale mednarodne strokovne delavnice na temo različnih vidikov 

izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, osrednji dogodek regionalnega festivala pa bo v 

Skopju od 16. do 19. oktobra. Tam se bodo zbrale delegacije iz naštetih osmih držav, ki jih sicer 

združuje sodelovanje v projektu EBiS v Paktu stabilnosti. Poleg srečanja pristojnih ministrov in 

konference na temo Vseživljenjsko učenje in zaposlovanje bo organizirana tudi razstava makedonskih 

in tujih izvajalcev izobraževanja odraslih, prikazani bodo primeri dobre prakse (Slovenija bo sodelovala 

z video-predstavitvijo treh primerov, opisanih v nadaljevanju), prireditev pa bodo obogatili tudi kulturni 

in družabni dogodki. Če upoštevamo dejstvo, da je še leta 2000, pred mednarodno EBiS delavnico v 

okviru TVU 2000, v regiji obstajal le slovenski TVU, Romunija in Bosna in Hercegovina pa sta v tem 

letu organizirali svoja prva festivala, smo lahko veseli razsežnosti vpliva, ki ga je naš TVU imel na 

širitev in krepitev tega gibanja. Slednje se z našim sodelovanjem v okviru Socrates-Grundtvig projekta 

širi tudi na zahod – konkretneje, v Španijo. Tam bo letos novembra prvič organiziran festival učenja, in 

sicer na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Skupaj s španskima partnerskima ustanovama 

izmenjujemo izkušnje in ideje še koordinatorji festivalov iz Bolgarije, Nemčije, Romunije in Slovenije. 

Več informacij o našem delovanju in njegovih rezultatih je mogoče dobiti na spletnih straneh 

http://www.llw5.org.  
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