Drugo srečanje Foruma učečih se
(zapis sestanka z dne 25. 2. 2016 na Andragoškem centru Slovenije)
Na drugem, ustanovitvenem sestanku Foruma je sodelovalo 26 udeležencev, 18 članov Foruma in 8
predstavnikov ACS (glej Prilogo 1).
Dnevni red:
1. Poročilo o realizaciji sklepov in opravljenem delu
2. Ustanovitev Foruma
3. Predlog delovnega načrta Foruma za leto 2016
4. Razno

Ad1: Poročilo o realizaciji sklepov in opravljenem delu
Zvonka Pangerc Pahernik iz ACS je poročala:
 Sklep prvega sestanka Foruma, da ACS pripravi povzetek sestanka (zapis in povzetek odgovorov
na anketo sta objavljena na spletni strani http://tvu.acs.si/sodelujoci/forum) in na tej osnovi
oblikuje predlog imena, poslanstva ter kratkoročnega načrta delovanja Foruma, je bil realiziran.
 Sestanek za razvoj TVU (29. 1.): udeležencem smo predstavili zamisel o Forumu ter izpeljali delo
v skupini, ki je obrodilo dodatne pobude, predvsem o spodbujanju ustanavljanja lokalnih
forumov, še prej pa o senzibilizaciji udeležencev izobraževanja odraslih in drugih deležnikov za
tako obliko povezovanja in delovanja (glej Prilogo 2).
 Srečanje z IO EAEA (19. 2.): Štiri predstavnice Foruma (Maja Radinovič Hajdič, Slavica Borka
Kucler, Irena Levičnik in Lilijana Pahor) ter Zvonka so Izvršnemu odboru Evropskega združenja za
izobraževanje odraslih (11 strokovnjakov v izobraževanju odraslih iz 10 evropskih držav)
predstavili zamisel Foruma in pričakovanja posameznih članic. Člani IO so predstavitev sprejeli z
zanimanjem, spremljali bodo razvoj Foruma, saj si nekaj podobnega želijo vzpostaviti tudi v
njihovih državah. Predstavnica Združenega kraljestva pa je pripravljena deliti njihove izkušnje v
delovanju Foruma.
 Interesna skupna za vseživljenjsko učenje v Evropskem parlamentu: do našega predstavnika, dr.
Milana Zvera, kljub več poskusom nismo prišli, izvedeli pa smo, da je zgolj pasiven član te
skupine. Lobirali bomo pri drugih naših evropskih poslancih (Igor Šoltes, Tanja Fajon in drugi) in
jih spodbudili, da se v Interesno skupino včlanijo in nas v njej zastopajo.
 Spletno stran (http://tvu.acs.si/sodelujoci/forum) bomo sproti dopolnjevali.
 Do zdaj sta objavljena 2 članka v e-Novičkah ACS, rubrika TVU oziroma Forum učečih se (glej
spletno stran Foruma).
 V teku je priprava celostne grafične podobe (logotip) Foruma; pripravlja jo David Fartek.
 V EPALE obstaja možnost vzpostavitve zaprte skupnosti za Forum (več informacij dobimo od Ajde
Turk iz CMEPIUS-a).

Ad2: Ustanovitev Foruma
Slavica Borka Kucler je predstavila izhodišča za ustanovitev Foruma, in sicer formalne organizacijske
možnosti (glej Prilogo 3) ter predlog listine o ciljih in nalogah Foruma (Priloga 4). Po daljši razpravi
smo sprejeli sklep o nadaljnji obliki delovanja.
Sklep 1: O organizacijski obliki Foruma, ki bi omogočala prijavo na projekte in druge dejavnosti, za
katere je potrebna civilno-pravna oblika, bomo razmislili do jeseni, predvidoma v ožji zasedbi in s
pomočjo pravnika.

Takoj pa začnemo delovati kot civilno združenje, in sicer pod imenom Forum učečih se.

Izvolili smo:
 predsednika: dr. Zoran Jelenc
 sopredsednika: Maja Radinovič Hajdič (svoje sodelovanje je potrdila naslednji dan po telefonu)
in Jože Prah.
Zvonka Pangerc Pahernik je pojasnila vlogo ACS, ki bo delovanje Foruma strokovno podpiral, saj ima
pregled nad dogodki, nekatere od njih tudi vodi ali usklajuje, prav tako ima povezave z ljudmi na ravni
politike, stroke, prakse …, kar vse pomeni priložnosti za Forum, da deluje na dveh področjih:
ozaveščanje ter zagovorništvo. ACS je pobudnik ustanovitve Foruma in strokovni vodja projektov, ki
mu bodo nudili strokovno zaledje, zato bo tesno sodeloval z ožjim vodstvom Foruma.
Sklep 2: Dogovorili smo se, da udeleženci in drugi zainteresirani (do 15. marca) pošljejo:
 v nekaj stavkih opis konkretnih aktivnosti, s katerimi bodo v letu 2016 delovali v skladu s
poslanstvom Foruma,
 pripombe in pobude v zvezi s predlagamo listino o ciljih in nalogah Foruma, zato da lahko
oblikujemo končno različico dokumenta.

Ad3: Predlog delovnega načrta Foruma za leto 2016
Zvonka Pangerc Pahernik je predstavila projekte in dejavnosti, v katerih je mogoče sodelovanje
članov Foruma:






Teden vseživljenjskega učenja
o Nacionalno odprtje (13. 5. 2016)
o Parada učenja – Dan učečih se skupnosti 2016 (18. 5. 2016)
o Tematski dan Glas učečih (16. 5. 2016) – nacionalno usklajena akcija TVU z dogodki na lokalni
ravni
o Andragoški kolokvij (27. 9. 2016)
Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih
o 7 strokovnih dogodkov po Sloveniji
o Zaključna (mednarodna) konferenca
Usklajen nastop na F3ŽO (predvidoma 28.–30. 9.)
Letni posvet o izobraževanju odraslih 2016 (nov/dec 2016)

Priložnosti za uveljavljanje Foruma pa so tudi:
 EPALE – ePlatforma za izobraževanje odraslih, kjer člani lahko objavljajo
o spletne dnevnike
o komentarje na objave
 Povezovanje z drugimi državami (Irska, Estonija, Združeno kraljestvo …)
 Usposabljanja (nastopanje v javnosti, retorika, socialna omrežja …)
Sklep 3: Dogovorili smo se, da udeleženci (do 15. marca) pošljejo teme usposabljanj, ki bi jim
koristila pri njihovem delu nasploh in pri dejavnostih Foruma.
Na nekoliko daljši rok je treba – po jasni opredelitvi vsebin delovanja Foruma – premisliti o možnosti
prijave na program Evropa za državljane (EZD). Po informacijah CMEPIUS-a, ki bo program predstavil

na sestanku mreže TVU, 10. marca, gre za možnost izmenjave več držav; šteje število dogodkov
oziroma razprav in število udeležencev, od katerih jih mora biti vsaj 30 % tujcev (udeležencev iz
partnerskih držav). Gre konkretno za Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba,
ukrep Projekti civilne družbe, obdobje koriščenja denarnega vira je 18 mesecev. Konkurenca za
program, katerega najbližji rok prijave je 1. marec 2017, je zelo velika, kljub temu je vredno poskusiti,
saj so naše namere idealne za prijavo na ta program.

Ad4: Razno
Dr. Zoran Jelenc bo kmalu izdal knjigo o vseživljenjskem učenju. Ponudil je, da bi razprave o njej
potekale v času TVU ter da bi jih organizirali in se jih udeleževali člani Foruma.
Zapisala:
Zvonka Pangerc Pahernik
Ljubljana, 29. 2. 2016

