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Delo, 05.10.2007

Šentjurski teden vseživljenjskega učenja

Šentjur - Ljudska univerza Šentjur (LUŠ) se bo s pomočjo lokalnih partnerjev z obširnim
programom vključila v Teden vseživljenjskega učenja (TVU). Šentjurčani ga začenjajo v
kulturnem domu s tečajem restavratorstva, za katerim bodo predavanja o vami telesni vadbi,
odnosih med starši in otroci, načinu prehranjevanja in praktične delavnice, plesne prireditve,
tečaj temeljev računalništva in drugo. P. Š.



Spoznaj samegasebe •••

Pa začnimo tokrat s Sokratom, uspešnih oblik neformalnega uče-
. velikim, neformalnim'učiteljem nja (študijski krožki, borza znanja,

Atencev izpred več~ot 2400 let. središča za samostojno 'učenje), ki
Cilj njegovega pou'čev(Jnja'je bil so prinesle nove spodbude posame-
napotiti ljudi k iskanju modrosti. znikom in življenje v mnoge lokalne
Metodo, ki joje uporabljalv stiku skupnosti.
z učenci vseh sta~osti, je imenoval Ob vstopu v novo tisočletje nas
babištvo: s smotrno vodenimi po- . je Evropa pozdravila. z Memoran-
govori je namreč skušal doseči; da dumom o vseživljenjskem učenju,
se resnica rodi v človeku. Vodilo na 1996 _2007 .ki mu je sledila Lisbonska strate-
poti, po kat~rije hodil tudi/sam, se gija - postati najkonkurenčnejše,
je namreč glasilo: »Spoznaj samega sebe!« . - na znanju temelječe gospodarstvo na svetu.
To načelo se je v evropski prostor naselilo Uveljavili so se štirje stebri učenja: učenje za
prek filozofije in mita o gralu; dokler ni po- višjoraven Izobrazbe, za konkurenčnost na
gnalo kalina različnih področjih; še posebej trgu dela, za osebni razvoj ter za kakovostno
v znanosti:':' - :;.,: ' .: . . življenje v družbi. Ta pogled v prihodnost je

Med Slovenci je bil v minulem stoletju torej upošteval celovitost človeka, kar je vli-
antičnemu vodilu-zavezan tudi ustanovitelj valo upanje.
katedre za pedagogiko na Ljubljanski. Uni- Nekaj let smo tako pogumno ustanavljali
verzi Karel Ozvald. Vzgojo in izobraževanje mreže svetovalnih središč, širili bralni virus,
je razumelkot vseživljenjski proces, katere- odpravljali primanjkljaje v pismenosti, razvi-
ga komplementarni del sta samo vzgoja in jali kakovost izobraževanja odraslih, dvigali
samoizobraževanje, ki potekata v vseh oko- izobrazbeno raven ." Potem pa so se - ob
ljih in na vseh ravneh. Komplementarnost spoznanju, da s sokratskimi vrednotami ne
vzgoje in izobraževali ja je razumel kot pro- dosegamo zadanega cilja - poudarki spre-
ces »učlovečenja«. Obdobje razčlovečenja . menili. Novi evropski dokument o vseživljenj-
Karlu Orvaldu seveda ni bilo naklonjeno. skem učenju (2006) v poglavju o izobraževa-
Bil je pozabljer: tja ~o sredine devetdesetih , nju odraslih, Nikoli ni prepozno za učenje, že
let, ko se je načelo vseživljenjskosti učenjai- daje prednost usposabljanju za delo, javno
izobraževanja (ki je - gledano antropolo- financiranje v domačih logih se prerazporeja
ško.- tudi vidik učlovečenja) z dokumentom v prid elitnih šol, finančna podpora najuspe-
Confintea V.pod okriljem Unesca uveljavilo šnejšim. programom neformalnega izobra-
na svetovni ravni. V Sloveniji smo tedaj, leta ževanja se omejuje ". Bo moral Sokrat spet
1996, obogateni z izročilom Karla Orvalda, enkrat obmolkniti in Ozvald stopiti v ozadje?
začeli prirejati Teden vseživljenjskega uče- Se nismo iz zgodovine ničesar naučili?
nja. Rodila se je vizija Slovenije, učeče se
'dežele, V devetdesetih se je rodila še vrsta ~LAVICA BORKA KUCLER

..... naloga za celo življenje

•



TEDEN VSEŽiVLJENJSKEGA UČENJA

Praznovanje
Spoznanje, daje učenje življenje, naj vas
krepi zmeraj in povsod
• V Tednu vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo pod okri-

ljem Andragoškega centra Slovenije in drugih sodelujo-
čih potekal od 15. do 21. oktobra, bo številne prireditve,
posejane po vsej Sloveniji, preveval tudi duh Evropskega
leta enakih možnosti za vse. Prav zato bo srčika tedna bo-
gastvo različnosti v ljudeh, enakost, nediskriminacija in
uveljavljanje take družbe, ki se bo med seboj predvsem
čutila in ki bo temeljila na medsebojnem spoštovanju.

o dragocenosti govorice zgle-
dov kulture učenja bodo spre-
govorile tudi življenjske zgod-
be letošnjih dobitnikov priznanj
Andragoškega centra Slovenije.
Mnogi med njimi so na svoji
poti naleteli na ovire, ki so se
zdele nepremagljive - zmanjša-
ne učne zmožnosti, nepoznava-
nje tehnike učenja, nepismenost
ter različne oblike življenjske
oviran osti zaradi kroničnih bo-
lezni,ostarelosti ...

TVU bo tako že dvanajsto
leto zapored ponudil priložnost,
da se srečajo vsi - ne glede na

starost, vrsto in stopnjo izobraz-
be, zanimanja, želje, potrebe
- predani učenju. Vrata mnogih
prirediteljev - institucij, orga-
nizacij, društev, skupin in po-
sameznikov - se bodo na stežaj
odprla. Številni dogodki bodo
osvetljevali možnosti in oblike
učenja za vse. Predstavili bodo
tudi zamiselovseživljenjskosti
in nenehnem pretoku učenja,
obenem pa počastiti izjemne
učne dosežke in izraze ustvar-
jalnosti vseh rodov. Namen teh
prireditev je predvsem širši jav-
nosti razgrniti pomembnost in

vsenavzočnost učenja, prebuditi
radovednost in razvijati poziti-
ven odnos do učenja, pokazati,
kako premostiti različna mne-
nja in poglede. Teden bo prav
tako priložnost za izmenjavo
strokovnih mnenj in za preso-
jo, kako se prepletata teorija
in praksa vseživljenjskega izo-
braževanja in učenja. Predvsem
pa TVU, ki se je uveljavil kot
vseslovenska prireditev, pome-
ni praznovanje. Prireditve bodo
potekale tudi po izteku TVU, in
sicer do začetka decembra. Ob-
čanom bodo na voljo brezplač-
ne predstavitvene, izobraževal-
ne, informativno-svetovalne,
družabne, kulturne in slovesne
prireditve na državni in krajev-
ni ravni.

š. R.
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Znanja ni nikoli preveč, učimo se res vse življenje
Delo, 12.10.2007

Andragoški center bo ob tednu vseživljenjskega učenja podelil na Obali tri priznanja - Na
Ljudski univerzi v Kopru kar dvanajst prireditev
Koper - Ljudska univerza v Kopru je včeraj predstavila program tedna vseživljenjskega
učenja, ki bo potekal od 15. do 20. oktobra; ta festival učenja za vse generacije bo po vsej
državi že dvanajsto leto zapored.

I Osnovni namen TVU je promocija dejavnosti in tistih, ki dodajo svoj kamenček v mozaik
izobraževalne ponudbe na Slovenskem. Širša javnost bo imela priložnost spoznati
posameznike, organizacije, društva in druge, ki se formalno ali neformalno, ljubiteljsko ali
kako drugače ukvarjajo z izobraževanjem in učenjem v vseh življenjskih obdobjih.
Zainteresirani se bodo lahko na Ljudski univerzi v Kopru udeležili 12 različnih prireditev,
predavanj, izobraževalnih ur in podobnega. Na obalno-kraškem območju pa bo v sedmih
občinah več kakor 100 različnih dogodkov, povezanih z izobraževanjem. Ta teden se je z leti
zelo raztegnil- prireditve in druge dejavnosti potekajo od začetka septembra do novembra,
zgostile pa se bodo prihodnji teden.

Prireditve vseh sodelujočih prijateljev vseživljenjskega učenja so objavljene na koledarju
prireditev Andragoškega centra Slovenije (http://tvu.acs.si). Na Obali in Krasu bodo
sodelovali partnerji, ki so združeni v projekt Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške
regije. To so poleg Ljudske univerze Koper zlasti knjižnice na obalno-kraškem območju,
izobraževalni center Memory in Center za korekcijo sluha in govora.

Za delo na področju vseživljenjskega izobraževanja podeljuje Andragoški center Slovenije
priznanja najbolj prizadevnim posameznikom ali ustanovam. Letos jih bodo iz obalno-kraške
regije dobili Sapana Gandharb iz Pirana, Sonja Hrabar iz Kopra in likovno društvo LIK iz
Izole.

Dušan Grča
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r Z znanjem nad izzive
Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

Dušan Semolič je na včerajšnji novinarski konferenci ob
tednu vseživljenjskega učenja, ki bo potekal med 15. in
21. oktobrom, poudaril pomen vseživljenjskega učenja,
ki delavcu v tekmi za preživetje po njegovih besedah daje
"vsaj upanje'. "Ni druge alternative kot z usežiuljenjskim
učenjem odgovoriti na izzive, ki jih prinaša življenje:' je
dejal in poudaril, da bodo zaposleni bolj samostojni le s
poglabljanjem znanja .

13.10.2007

1 / 1



Teden vseživljenjskega učenja

»Učenje je velika avantura-
Začetno izobraževanje ne zadostuje, zato mora to postati sestavni del življenja
S~~.~.S~~i~!~J4tqg!el~~~?s;l~~f.S,~~~~~~D,if.~,~o4420 pr~'Jli.~~Y~avse g.~'0~~,p~ije
POSTOj'NA '-;Vcerafse [es 'slavnostno podelitvijo' priznanj posameznikom, skupinam in ustanovam,' ki'jih'odliku-
je p~edano~~!vseživljenjskemu učenju, začel 12. tedenvseživljenjskega u~,~'6Jj:I':',k,ibo letos tematsko obarvan z
evropskim Letom enakih možnosti za vse. PO vsej Slov!'!nijibo 4420 prir~Qi~~y;;n~menjenih vsem generacijam ..

I • l' ( '. - , ,. . '. , . ,,',;"it'K~·,·~~r.!>,;,;;.;.'(" '. ,.' '. . :"

,Le:os so 1eden vse~h'ljenjsk~g~ '~ti ~a ,~č~nj~ t~r. izobraževanje .v~~~~ij~'i~d?stuje,~o'd~n~svem~ že'vsi.',
ucenja CTVp) odprl! vPostojni, ,-vseh življenjskih: obdobjih mza;])'M~;~.qr~OI;da bl ucenje postalo se-
pod okriljem ',občine iri Ljudske vse vloge, ki jih prevzernamo - kot~>'J~stavn.idel življenja.Naša ciJ.jnapo"

, univerze ,Postojna (lani so ga na le- posamezniki/člani družine, v de- pulacija je zato zelo velikaJak:o re-
senicah). Poslanstvo TVU je pro- 'lovnem kolektivu in drugih sku-: ., kO§(lsmilijona odraslih y Slave-
movirati pqIlten, vlogo in možno-. pnostih. »Začetno izobraževanjeit?~'ilijt;,.ugodnosti ,04- učenj? imajo
'. ,;, " . ' . " . ," ;}I~;n<i.v:sezadnje'vsi:posameinik, 10-

Letos bo p'riznanja Andragoškega centra Slovenije ?a izjemne učn~1:0-~~e}skupnosti, klpremorejo,ta-
uspehe in bogatitl:!v lastnega znanja prejelo pet posameznikov: "W .:ne posameznike, in družba kot,
Bojan Proje z Raven na Koroškem, Sapana Gandharbiz Pirana, , ' ~19:~a:«"jepoudarila dr.ISlavica
Pa~el:N.ov~k i~ Šentjerneja '.Robert Poz~~r~s,J~.~,~?,~Xj,~;i~ Blaž ',' •".,.,,;\.,~~tfi,(),ša;v. d. dir:ekt9ri~~:Andra:
~Uznl~ IZLj.ubljane. Pnzna~ja b?sta dO?II~~u9f'a.ve~Jftipml:,S~uplna,i:?\:1g9~.ke~acent~~,.?19:W7I1J~~,:,,}~911'
Zar pri.društvu Mostc- Univerzi za tretje življenjsko obdobje IZ,,});r;I3,,~qa·JJo.dboJ;dlreRf6fi~~ul:1" .
Ajdov,ščjlle 'ter.Studijska skupina računalništva osme stopnje, ki :: \~~i.sl>~,~Rp:iverzePostojna, se 'strinjaz
deluje vokyiru Univerze za tretje življenjskoobdobje Murska .'\':F;i~j9H~>~zob,raževanje,y,šolijepr~~
Spbo!a.pol~g' teh, b~do ·za.izjemQ;~"wo.koyn~ ali p:o~ocijske. .p~~ra~r:a~ro~es, ki traja,vse'ž~~lje-~;i
dosežke pn bogatitvi znanja drugln: prejeli pnznanja se: Anton' .njevUčenje Je treba dojemati kot'~

-Gaberšček iz Velenja, Zora Tavčar.z Opčin RriTrstu, Sašo Hribar iz vrednoto in ne kot napor ali nekaj, .
Vrha pri Višnji Go~i~'Maja Ra'ainovi? Haj.dič~z,jesl:!nl'c;'"59njaHribar. iz " 1< čemur nas silijo.Učenje jt!'veliklf'
~,~pra, pafli<:"~,Kotn!~ iz R?delj~,~pravi;'~pr~Y:š.~y'6'~il;~'!~:,1~?le!n·~t;;#;'.čudovita avantura.« . ,,',I.\i<;<;h<a:, . .'.!

, lJUdska'u~. \"'fza,PtUjl~"h'~'!"""'"':~'~" ,,:~~.,..p,;~I'f.;A'{."'h,.jf.','i'I~";':':".:',' 'l.: KLARAŠKRINIAR'" "': \' li<. "",' ,\" .J;rltti~. .,:~..J .'tu.:: '\;., ~'.•.;~"f~\ .'·.· ..:.'<t~j;:_-:' .:~~?'<-~.~..~l"St:1'r!'l~~lI-~~..,~~iJ~f~'!"~""'~"{~~;'r~;'-O'.·.•....<I""~. ,! .', _.. r- .~ .... :.I .' " ...• " 'f \, ., -•. ;. :_;.
• "?-' " ~'.;" ~!.·.J.",,?"";~P.- .,.~~'•.-;... -,~".,. •.. " • n~l':'\·;'J.\t!ft ,·",',=4•••..lf-.··,(·-e,,.'~.•·· ~'~., ,.f·L·'",~;~J'..;,,·; '·;~~'\.l·/'· . ~
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Učenje del življenja
Postojnska občina je druga v Sloveniji, ki je prevzela in uspešno izpeljala
osrednjo prireditev ob odprtju Tedna vseživljenjskega učenja. Pred polno
dvorano kulturnega doma udeležencev iz vse države so podelil 15 priznanj
posameznikom, skupinam ln institucijam za izjemne učne in strokovne
dosežke pri učenju odraslih v Sloveniji za leto 2007.

Prvič je Andragoški center Slovenije.
ki skrbi za izobraževanje odraslih. Te-
den vseživljenjskega učenja (TVU) or-
ganiziral leta 1996. V dobrem dese-
tletju se je število izvajalcev s 74 po-
večalo na skoraj 400 v letošnjem letu.
dogodkov je bilo najprej 500. letos jih
bo več kot 4400. število obiskovalcev
pa se je podeseterilo in je lani preseglo
številko 100.000. Letošnji teden pa je
obarvan tudi z evropsko temo Enake
možnosti za vse. ki ji bo posvečenih
petina dogodkov. odraža pa se tudi v
izboru nagrajencev.

Leta 1996so v TVU sodelovale pred-
vsem institucije. ki se ukvarjajo z izo-
braževanjem odraslih. v naslednjih le-
tih pa so v lokalnih okoljih začela
nastajati partnerstva z vrtci. šolami.
zdravstvenimi domovi. trgovskimi
centri in drugimi. TVU pa je tudi del
mednarodnega gibanja festivalov. v
katerega se je Slovenija vključila med
prvimi. in ki zdaj potekajo že v več kot
40 državah. je o dogajanju v preteklih
letih povedala mag. Zvonka Pangerc
Pahernik. nacionalna koordinatorica
TVU.

"Teden vseživljenjskega učenja je res
samo teden. vendar ne sme biti le teden.
temveč mesec. leto. desetletja. V An-
dragoškem centru že 15 let skrbimo. da
bi postalo učenje sestavni del življenja.
da bi uedoželjnost postala čednost. da
bi prevladalo spoznanje. da se učiti ni
slabo. temveč dobro." so besede dr.
Slavice Černoša, v. d. direktorice An-
dragoškega centra Slovenije.

Da je postal TVU pomemben pro-
motor vseživljenjskega učenja. prido-
bivanja vedno novih znanj v lokalnih

bert Pozderec iz Cvišlerjev pri Kočevju
in Blaž Kužnik iz Ljubljane.

V drugi kategoriji sta priznanji za
izjemne učne uspehe in bogatitev las-
tnega znanja: prejeli Skupina žar pri

Iz rok postojnskega župana Jerneja Verbiča je nagrado prejela tudi Sapana
Ghanharb iz Pirana

skupnostih. je dokaz tudi včerajšnje
nacionalno odprtje Tedna vseživljenj-
skega učenja v Postojni. Preteklih de-
set prireditev je potekalo v Ljubljani.
lani pa je bilo odprtje prvič na Je-
senicah. Postojnski kulturni dom je bil
skoraj premajhen za udeležence pri-
reditve iz vse Slovenije. Se posebej
toplo so sprejeli in pozdravili letošnjih
15 nagrajencev.

Priznanja Andragoškega centra Slo-
venije za izjemne učne uspehe in bo-
gatitev lastnega znanja so prejeli Bo-
jan ProJe z Raven na Koroškem. Sa-
pana Ghanharb iz Pirana. Pavel Novak
iz Gornje Gomile pri Šentjerneju, Ro-

društvu Most - univerzi za tretje življenj-
sko obdobje iz Ajdovščine ter Študijska
skupina računalništva 8. stopnje. ki de-
luje v okviru Univerze za tretje življenj-
sko obdobje Murska Sobota.

V tretji kategoriji. v kateri priznanja
podeljujejo za izjemne strokovne ali
promocijske dosežke pribogatitvi zna-
nj drugih. pa so nagrajenci Anton
Grabenšek iz Velenja. Zora Tavčar z
Opčin pri Trstu. Sašo Hribar z Vrha pri
Višnji gori. Maja Radlnovlč Hajdič z
Blejske Dobrave. Sonja Hribar iz Ko-
pra. Danica Kotnik iz Radelj ob Dravi.
društvo Lik iz Izole in Ljudska Uni-
verza Ptuj. STANAZAVADLAV
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Učenje daje delavcu vs~ upanje
Predsednik Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)Dušan Semolič je na vče-
rajšnji tiskovni konferenci ob tednu vseživljenjskega učenja, ki bo med 15. in 21.
oktobrom, poudaril pomen vseživljenjskega učenja, ki delavcu v tekmi za preživet-
je po njegovih besedah daje "vsaj upanje". "Ni druge alternative kot z vseživljenj-
skim učenjem odgovoriti na izzive, ki jih prinaša življenje," je dejal in poudaril,
da je odvisnost delodajalcev od zaposlenih možno okrepiti le z znanjem delavcev.
Vendar pa je pomembno ustvarjati pogoje - poleg zakonodaje tudi s kolektivnimi
pogodbami. je dejal. PO njegovih besedah od delavk in delavcev ne moremo priča-
kovati več kot njihov čas in energijo, ki ju izobraževanje zahteva, od delodajalcev
in države pa zahtevamo ustvarjanje materialnih pogojev, kajti izobraževanje je
"drag projekt, predrag za tiste, ki imajo podpovprečno plačo". (sta)

13.10.2007
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Učenje kot zabava vse življenje
Teden vseživljenjskega učenja, ki se začenja danes, prinaša več kot štiri tisoč nairazličneiših prireditev

Jana Petkovšek

Ljubljana - Danes se začenja Teden vse-
življenjskega učenja (TVU), ki je najvi-
dnejša promocijska manifestacija na
področju izobraževanja in učenjavSlo-
veniji. Andragoški center, ki je nacio-
nalni koordinator projekta, letos pri-
pravlja v sodelovanju z več kot 500 pri-
reditelji več kot Štiri tisoč izobraževal-
nih, informativno-svetovalnih, promo-
cijskih, družabnih in kulturnih dogod-
kov. ~

Ti zrcalijo učne možnosti in so na- ~
menjeni pridobivanju znanja in razu- :~.
mevanja, pridobivanju ter posodablja- ~
nju spretnosti in veščin, potrebnih za ~
delo, osebnosjni rasti in razvoju odgo- ~
vornega, ozaveščenega in ustvarjalne- ~
ga posameznika terrazvijanju odprtos- ~
ti in miroljubnega ter dejavnega sožitja ~
v skupnosti, tako v mestih kot na pode-
želju, tako v Sloveniji kot v zamejstvu.

Namen 1VU je opozoriti ljudi, da je
učenje pomembno vse življenje za vse
vloge, ki jih posameznik prevzema v
svojem življenju - kot posameznik, kot
član družine, delovnega kolektiva ali
drugih skupnosti. Letos je osrednja te-
ma evropsko leto enakih možnosti.
1VU je sestavni del mednarodnega gi-
banjafestivalovučenja, ki ga koordinira
Unescov inštitut za vseživljenjsko
učenje v Hamburgu. Slovenija je bila
leta 1996 kot šesta država tla svetu med
pionirji tega gibanja, trenutno pa je v

Želja po novem znanju naj po končani srednji šoli ali fakulteti ne ugasne.

svetu 45 festivalov učenja, od tega 23 v
Evropi.

V vseh oblikah izobraževanja in
učenja naj bi bilo leta 2010, kar je eden
od evropskih ciljev, vključenih 12,5 od-
stotka prebivalstva. »V EU je lani pov-
prečje znašalo 9,6, v Sloveniji pa je ude-
ležba odraslih vvseživljenjskem učenju
kar 15-odstotna,« je povedala mag.
ZvonkaPangerc Pahemikiz Andrago-
škega centra Slovenije, ki vodi projekt
Teden vseživljenjskega učenja. Ta po-

datek Slovenijo uvršča na peto mesto v
Evropi, pred nami so Danci (29,2 od-
stotka), Britanci (26,2) Finci (23,1), Nor-
vežani (18,7) in Nizozemci (15,6). Žen-
ske se raje učijo od moških, po konča-
nem formalnem izobraževanju pa se
najraje učijo tujih jezikov, računalniš-
tva, osebne rasti, komunikacije, ekono-
mije, pedagogike in andragogike.

V sklopu 1VU se po vsej Sloveniji
odvijajo najrazličnejše prireditve zalju-
di vseh starosti, izobrazbenih ravni in

okusov.lzvajalci med drugim vabijo na
dneve odprtih vrat, okrogle mize, raz-
stave, predstavitve izobraževalnih pro-
gramov, učne in ustvarjalne delavnice,
testiranja, pogovore, predstavitve knjig
in drugih publikacij, literarne večere,
koncerte, pohode po učnih poteh in
poteh kulturne, naravne in druge dedi-
ščine' tekmovanja in podobno. Števil-
ne organizacije ponujajo informacije
in svetovanje za izobraževanje na od-
prtih telefonih ter spletnih straneh.



VEČER
Datum: 15.10.2007 - Stran: V ŽARiŠČU

Slovenija, učeča se družba
Z današnjim dnem se po vsej državi začenja 12. Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo trajal do
21. oktobra. V projektu sodeluje več kot sto ustanov. TVU je sestavni del mednarodnega gibanja
festivalov učenja, ki ga koordinira Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje v Hamburgu, poteka pa v
okviru Evropskega leta enakih možnosti za vse.



Na kratko
Delo, 16.10.2007

Grdi raček in kariera

Metlika - V metliški ljudski knjižnici bo danes ob 10. uri delavnica Kako načrtovati kariero,
kjer bodo izdelovali tudi posamične akcijske karierne načrte. Delavnice so v sklopu tedna
vseživljenjskega učenja ob podpori Rle, svetovalnega središča iz Novega mesta, ministrstva
za šolstvo in šport, EU-evropski socialni sklad in metliške ljudske knjižnice. V tednu
vseživljenjskega učenja z letošnjim geslom Sprejemanje drugačnosti - korak k pravični družbi
pa bo metliška ljudska knjižnica v sodelovanju z metliškim centrom za socialno delo in
ministrstvom za kulturo kot sofinancerjem pripravila v metliškem kulturnem domu danes ob
17. uri lutkovno predstavo Grdi raček v izvedbi KUD Teater za vse z Jesenic. Za romske
otroke bodo organizirali prevoz iz naselij Gradac, Dobravice in Rosalnice. M. D.



Novi računalniki za Knjižnico Litija
Delo, 16.10.2007

Litija - Na začetku tedna vseživljenjskega učenja so včeraj v Knjižnici Litiji začeli
uporabljati šest novih računalnikov, ki bodo vedoželjnim obiskovalcem pripomogli k
hitrejšemu iskanju koristnih informacij. Naložbaje stala 7200 evrov, od tegaje ministrstvo za
kulturo prispevalo 60 odstotkov denarja, 35 odstotkov litijska občina, drugo je primaknila
knjižnica. Obiskovalci knjižnice lahko odslej brskajo po svetovnem spletu na 12 računalnikih.
Ob tej priložnosti litijski župan Franci Rokavec poudaril, da se je treba prilagoditi novim
izzivom časa in znanje dopolnjevati skozi vse življenje, kar denarno podpirata naša država in
Evropska unija. Teden vseživljenjskega učenja je postal tradicionalni vseslovenski praznik,
katerega glavni nosilec in koordinator je od leta 1996 Andragoški center Slovenije. V
praznovanje tedna vseživljenjskega učenja se bo vključilo približno petsto prirediteljev, ki
podpirajo učenje in izobraževanje v svojih okoljih. Med njimi je tudi Knjižnica Litija, ki bo v
tem tednu pripravila več prireditev. B. R.



Neskladje na celjskem trgu dela se poglablja
Delo, 16.10.2007

Delodajalci pogosto zaposlujejo tujce, največ za sezonsko delo in delo v gradbeništvu,
namesto da bi ponudili ugodnosti domačim delavcem
Celje - Trg dela na Celjskem je podoben drugim po državi; relativna stopnja nezaposelnosti
se sicer zmanjšuje, vendar za slovenskim povprečjem še zaostaja za odstotni točki. Kot v vsej
Sloveniji se tudi na Celjskem trgu dela poglablja neskladje, so poudarili na včerajšnji tiskovni
konferenci celjske območne službe republiškega zavoda za zaposlovanje, ki se bo ves teden
vključeval v različne prireditve ob tednu vseživljenjskega učenja.

Povpraševanje po delavcih narašča, priliv nezaposlenih je letos manjši kot lani, vztrajno se
veča delež žensk in dolgotrajno brezposelnih. Na Celjskem je njihov delež med nezaposlenimi
nad republiškim povprečjem, kar drži tudi za tiste, ki so ostale brez dela zaradi stečaja. Po
drugi strani je med nezaposlenimi manj takšnih brez izobrazbe in invalidov.

Vodja oddelka za programe zaposlovanja Alenka Rumbakje pojasnila, da tisti, ki odklonijo
zaposlitev, pogosto za razlog navajajo nizke osebne dohodke. Direktorica zavoda Karmen
Leskošekje menila, da so za to, ali bo nekdo sprejel ali odklonil delo, pomembne druge
zadeve, s katerimi delodajalci pritegnejo delavca, kot so delovne razmere, možnost
napredovanja in izobraževanje. Na zavodu opažajo, da v poklicih, ki veljajo za deficitarne,
delavci pogosteje prehajajo k delodajalcem, ki jim ponujajo boljše plače in druge ugodnosti.
Po mnenju Leskoškove je pomembno, da se brezposelni čim prej vključi v delovno okolje, saj
je najslabše biti doma.

Leskovškovaje opozorila, da delodajalci pogosto zaposlujejo tujce, namesto da bi domačim
delavcem ponudili boljše razmere. Tujci prihajajo predvsem z območja nekdanje Jugoslavije,
medtem ko jihje iz novih članic EU bistveno manj, kot so pričakovali. Tujcev je največ v
gradbeništvu in kmetijstvu, še zlasti za sezonsko delo. V zadnjem času so čedalje večji pritiski
tudi za zaposlitev tujih voznikov v mednarodnem prometu in v turistično-gostinski dejavnosti.

Dolgoročno torej ni mogoče pričakovati, da bi se povečal primeren izbor kadrov, o čemer
zgovorno kaže tudi to, da ni bilo dovolj kandidatov za 450 kadrovskih štipendij regijskega
študijskega sklada. Ker je bilo prijav samo 300, bodo razpis podaljšali. Vse štipendije so
razpisane za deficitarne kadre, za različne stopnje izobraževanja, cenzus ni pomemben,
štipendisti imajo zagotovljeno delovno prakso in delovno mesto.

Vili Einspieler



Mladi bodo starej še učili računalništva
Teden vseživljenjskega učenja na Jesenicah
Delo, 17.10.2007

Tradicionalno izobraževanje se spreminja - Prvi takšen projekt pri nas, prihodnje leto v
sodelovanju z ljudskimi univerzami po vsej Sloveniji
Jesenice - V okviru tedna vseživljenjskega učenja je Ljudska univerza Jesenice včeraj
pripravila uvodno predstavitev projekta G & G (Grandparents & Grandsons stari starši in
vnuki), ki je namenjen osnovnemu računalniškemu izobraževanju za starejše od 55 let.
Posebnost tega projekta je, da mladi - dijaki srednjih šol in študenti pod vodstvom mentorja
učijo starejše, je povedala Maja Radinovič Hajdič, direktorica Ljudske univerze Jesenice. S
tem se spreminjajo tradicionalne oblike učenja, ko so starejši učili mlajše.

Nosilec projekta je partnerska organizacija iz italijanskega Vidma, kjer imajo na tem področju
že desetletne izkušnje, je dejala Maja Radinovič Hajdič, v projektu pa sodeluje še osem
držav. Dodalaje, daje to sploh prvi takšen projekt pri nas in da bodo prihodnje leto
podobnega prijavili na razpis evropskega socialnega sklada in k sodelovanju pritegnili še
druge ljudske univerze. Tako želijo razviti povsem novo obliko izobraževanja.

Dijaki bodo delo opravljali prostovoljno (v okviru obveznih izbirnih vsebin v šolah), tako da
so edini stroški povezani z organizacijo in mentorstvom. Izobraževanje bo potekalo od
decembra do marca prihodnje leto.

Blaž Račič



Nad sindikalno stojnico navdušeni celo direktorji
Delo, 18.10.2007

Maribor - Teden vseživljenjskega učenja (med 15. in 21. oktobrom) je izkoristila podravska
organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in na stojnici v enem od
nakupovalnih središč svetovala s področja delovne, zdravstvene in upokojenske zakonodaje.
»Zelo pomembno je, da se v času konflikta med kapitalom in delom, delavec tudi uči.
Delavec se sam ne more izobraževati, zato želimo spodbuditi delodajalce, da vložijo nekaj v
svojega delavca,« je vlogo sindikata v tednu vseživljenjskega učenja pojasnil sekretar
območne organizacija Podravja ZSSS Dušan Detiček. Po njegovih besedah so bili nad
predstavitvijo sindikalnega dela na stojnici navdušeni celo direktorji nekaterih mariborskih
podjetij. Sindikalisti so pozivali tudi k udeležbi na demonstracijah 17. novembra. Detičekje
napovedal, da nameravajo v Ljubljano v 66 avtobusih peljati 3000 demonstrantov.

R.G.



Invalidi pripravili ustvarjalen večer
Delo, 18.10.2007

Postojna - V okviru tedna vseživljenjskega učenja so včeraj v dvorani osnovne šole
Miroslava Vilharja invalidi pripravili ustvarjalen večer. Na njem so se predstavili člani
Društva paraplegikov Istre in Krasa: Benjamin Žnidaršič, Vojko Gašperut, Dragica Sušanj in
Jože Tomažič. Večer so s poezijo popestrili učenci dramskega krožka, zatem paje Benjamin
Žnidaršič obiskovalcem predstavil svojo knjigo z naslovom Govorica življenja, v kateri
opisuje svojo izkušnjo. Pri sedemindvajsetih letih je padel s češnje in postal tetraplegik. Po
predstavitvi knjige so odprli razstavo likovnih del, ki jih večina članov društva ustvarja z usti.
Slikanje z usti (zanj se navadno odločijo najteže prizadeti invalidi) in druge kulturne
dejavnosti so v zadnjih letih veliko pripomogle pri vključevanju invalidov v družbo,
poudarjajo v društvu, ki ima v slovenskem merilu veliko vlogo.

K. š.



Na kratko
Delo, 18.10.2007

Z znanjem do enakih možnosti

Štore - Generalni direktor direktorata za invalide na ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve Cveto Uršič je včeraj v Izobraževalnem centru Štore v okviru tedna vseživljenjskega
učenja odprl prireditev Z znanjem do enakih možnosti, ki je namenjena spodbujanju
vseživljenjskega učenja v invalidskih podjetjih. Nosilec projekta je Razvojno partnerstvo
Sinteza, ki deluje v okviru pobude skupnosti Equal v Sloveniji, razvija in izvaja pa model
spodbujanja vseživljenjskega učenja in programe izobraževanja v invalidskih podjetjih in
drugih organizacijah. Projekt izvaja s povezovanjem domačega in tujega znanja ter izkušenj in
dobrih praks. V Razvojno partnerstvo Sintezaje vključenih enajst nacionalnih partnerjev,
koordinator je podjetje Racio Social iz Celja, ki se je, kot je povedala direktorica Tatjana
Dolinšek, z razvojnimi partnerstvi iz Francije, Italije in Nizozemske, povezalo tudi v
transnacionalno partnerstvo En-power. V. E.



Na kratko
Delo, 15.11.2007

Debaterji pred črnomaljsko javnostjo

Črnomelj - Srednja šola iz Črnomlja prireja danes od 16. do 19. ure v Pastoralnem centru
debatni maraton. Dijaki in njihovi mentorji bodo debatirali na temo Srednja šola Črnomelj
omogoča enake možnosti izobraževanja kot druge srednje šole v Sloveniji. Temaje delno
provokativna, saj je znano, daje črnomaljska gimnazija v prejšnjih letih dosegala na maturi
celo tak uspeh, da je bilo več kot 40 odstotkov dijakov odličnih in se je uvrščala in se uvršča
med najboljše slovenske srednje šole. Debatni klub črnomaljske gimnazije ima enajstletno
tradicijo in v tem času so se dijaki iz tega kluba uvrstili tudi na svetovna tekmovanja. Z
nastopom v Pastoralnem centru želi šola predstaviti debatiranje širši javnosti. »Debatni
maraton bo potekal hkrati po vsej Sloveniji. Namen maratona paje javna razprava o enakih
možnostih, saj letos zaznamujemo evropsko leto enakih možnosti, obenem pa sodi prireditev
v sklop prireditev ob tednu vseživljenjskega učenja, v katerega se šola vključuje že tretje
Ieto,« je pojasnila mentorica debatnega krožka prof. Janja Jankovič. M. D.



VEČER
Datum: 4.12.2007 - Stran: MARIBOR

Zgornja Polskava: Miklavževanje v
šoli
Učenci in delavci OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava - podružnica Zgornja Polskava so se v
letošnjem šolskem letu vključili v teden vseživljenjskega učenja, ki ga organizira Ljudska univerza v
Slovenski Bistrici. Vodja podružnice Irena Novak je povedala, da so se v okviru vseživljenjskega
učenja posvetili miklavževanju. V tem času potekajo na šoli različne delavnice, na katere so povabili
starše in strokovne sodelavce. Izdelali bodo praznične aranžmaje, adventne ven čke, obeske,
voščilnice in še veliko drugih drobnih izdelkov za praznični čas. Vse izdelke bodo učenci pokazali
obiskovalcem na bazarju, ki ga bodo pripravili v četrtek, 6. decembra. Ta dan bodo zaključili delo na
slovesnosti, ki se bo začela ob 17. uri v telovadnici šole. Učenci bodo skupaj z učitelji pripravili
praznični spored. Če pa so bili vse leto dovolj pridni, jih bo ob koncu prireditve morda obiskal še
Miklavž z darili.

Zdenko Kodrič



VEČER arhiv

Uporabniško ime:

Page 1 of2

Geslo: .F.".0~~a '1 Kupil bi dostop do arhiva I Za pomoč nam pišite na arhiv@vecer.com

VEČER
arh iv
amiv@vecer.com

Iskanje: teden vseživljenjskega učenja 2007
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aDaturn: 4.12.2007, avtor: Zdenko Kodrič, stran: MARIBOR (20), vir: Večer
Zgornja Polskava: Miklavževanje v šoli
Učenci in delavci OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava - podružnica Zgornja Polskava so se v letošnjem šolskem letu vključili v teden vseživljenjskega učenja, ki ga
organizira Ljudsk ...

aDaturn: 23.11.2007, avtor: Jože Žerdin, stran: PREKMURJE, PRLEK1JA (23), vir: Večer
Teden vseživljenjskega učenja
Osnovna šola Beltinci se je vkljuola v projekt tedna Vseživljenjskega učenja. od 26. do 28. novembra bodo na osnovni šoli potekale različne delavnice, in sicer na
temo prazničnih aranžmajev, 'o,

aDaturn: 17.11.2007, avtor: KSENlJA KOREN, stran: V SOBOTO (48), vir: Večer
Gimnazija na poti v prenovo: do 2013
Več kot polovica skoraj stotisočglave množice slovenskih srednješolcev je v tem trenutku vpisanih v gimnazijske programe, upada pri ...

1:1 Datum: 8.11.2007, avtor: NATAŠA GIDER, stran: PREKMURJE, PRLEK1JA (24), vir: Večer
Za boljše možnosti na trgu dela
Zlasti marginalnim skupinam želijo izboljšati možnosti pri iskanju zaposlitve
Mladim iskalcem prve zaposlitve z univerzitetno, visoko- ali vtšješotsko izobrazbo, dolgotrajno brezposelnim, st ...

1:1 Datum: 18.10.2007, avtor: GORDANA POSSNIG, stran: CELJSKO (21), vir: Večer
Izobražeyanje je danes vse bolj pomembno
Vse številčnejši obiski na različnih delavnicah in predavanjih dokazujejo, da je vseživtjenjsko izobraževanje danes postalo pravzaprav nuja
V teden Vseživljenjskega učenja, ...

aDaturn: 17.10.2007, avtor: Asja Matjaž, stran: MARIBOR (21), vir: Večer
Večeri za ljubitelje literature
Kulturno društvo Mariborska literarna družba je skupaj z Zvezo kulturnih društev Maribor in območno izpostavo JSKO teden Vseživljenjskega učenja posvetila
literaturi in literarnemu ustvarja ...

aDaturn: 16.10.2007, avtor: VIOLETA VATOVEC EINSPIELER, stran: CELJSKO (21), vir: Večer
Delavci y deficitarnih Doklicih že lahko izbirajo
Odpira se avstrijski trg dela za delavce v turizmu, smo med drugim slišali na včerajšnji tiskovni konferend območne službe zavoda za zaposlovanje v Celju
Lju ...

El Datum: 16.10.2007, avtor: Jasna Snežič, stran: ZNANJE (15), vir: Večer
4420 dogodkov v tednu vseživljenskega učenja
Ta teden je teden vseživljenjskega učenja in namenjen je promovira nju pomena in vloge ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse
vloge, ki jih ...

El Datum: 16.10.2007, avtor: Slavica Pičerko Peklar, stran: PODRAVJE (2S), vir: Večer
Teden vseživljenjskega učenja na LU ptuj
V tednu Vseživljenjskega učenja, ki poteka te dni po vsej Sloveniji, vabijo sodetevo ptujske ljudske univerze v svoje središče za samostojno učenje, ki bo za
obiskovalce ...

ti Datum: 15.10.2007, avtor: dr, stran: v ŽARIŠČU (4), vir: Večer
Slovenija, učeča se družba
Z današnjim dnem se po vsej državi začenja 12. Teden Vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo trajal do 21. oktobra. V projektu sodeluje več kot sto ustanov. TVU je
sestavni del mednarodnega gibanja festivalo ...

aDaturn: 3.10.2007, avtor: Gordana Possnig, stran: CELJSKO (20), vir: Večer
:';rečanje z rudarsko dediščino
Zalska matična občinska knjižnica in etnološko društvo Srečno vabita na odprtje razstave Srečanje z rudarsko dediščino, s katero bodo popestrili teden
vseživljenjskega učenja 2007. Rudar. ..

aDaturn: 8.8.2007, avtor: Jasmina Cehnar, stran: MARIBOR (18), vir: Večer
Brezplačno izobraževanje z računalniškimi programi
v okviru Centra Vseživljenjskega učenja Podravje ZORIM so v mesecu juniju in avgustu odprli nova središča za samostojno učenje. V Doma upokojencev Danice
Vogrinec na Č...

El Datum: 6.7.2007, avtor: KSENlJA KOREN, stran: V ŽARIŠČU (3), vir: Večer
ŠOlska pisma poslancem
Predstavniki šolskih združenj in sindikatov poslance opozarjajo, naj ne sprejmejo šolskih zakonov, minister te aktivnosti ocenjuje za politična dejanja
Prihodnji teden naj bi posland dokončno sprej ...

ti Datum: 22.5.2007, avtor: SIMONA DREVENŠEK, stran: ZAPOSLOVANJE (37), vir: Večer
Upokojeni se vračajo na tro delovne sile
(im prej je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bomo izboljšati položaj starejših na trgu delovne sile in uspešno promovirali njihovo zaposlovanje
Starejši so v družbi, kot smo sl.;

aDaturn: 12.5.2007, avtor: KSENlJA KOREN, stran: V SOBOTO (4S), vir: Večer
Osnovna šola bo kmalu (ponovno) drugačna
Pričakovati je, da bo nova mala osnovnošolska reforma v prihodnjih dneh ugledala luč sveta v predlogu ...

aDaturn: 19.4.2007, avtor: JASMINA DETELA, stran: KOROŠKA (23), vir: Večer
Otrok z motnjo v duševnem razvoju je vseživljenjski Drojekt
Oruštvo SoŽitje Mežiške doline že štirideset let omogoča kvalitetnejŠe življenje njihovim članom, ki jih okolje v zadnjem času vedno bolj sprejema kot enakopravne
člane družbe.
ČlaniC Študijskega krožka TiŠina domišljija doslej ni pustila na cedilu, saj si že dv ..•
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Vseživljenjsko učenje v Melincih
V lanskem in letošnjem letu je Razvojna agencija Sinergija Moravske Toplice, skupaj s partnerji, med katerimi je tudi občina BeltinCi, izvaja projekt center
vseživljenjskega učenja Prekmurj ...
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