19. andragoški kolokvij in nacionalno odprtje EPALE Slovenija

'Zmorem, torej sem!' Spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih
Kranjska Gora, 16. junij 2015
Ramada Resort, dvorana Planica

http://tvu.acs.si/ak/2015
Soorganizatorja dogodka sta Andragoški center Slovenije (ACS) in Center Republike Slovenije
za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Program
9.00–9.30

Registracija

9.30–9.45

Pozdravni nagovor: Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za
srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport

9.45–11.10

Prvi sklop (moderatorka Ajda Turk)

9.45–10.25

Kdo so izobraževalci odraslih na področju pismenosti? – Helen Casey,
Nacionalni center za raziskave in razvoj pismenosti odraslih pri Inštitutu za
izobraževanje Univerzitetnega kolidža v Londonu

10.25–10.55

EPALE – dodana vrednost delu strokovnjakov izobraževanja odraslih v
Evropi – Géraldine Libreau, Evropska komisija, Generalni direktorat za
izobraževanje in kulturo

10.55–11.10

Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji –
mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS

11.10–11.30 Odmor

Častno pokroviteljstvo:
V podporo

obeleževanju 70.
obletnice UNESCO
Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

11.30–13.00 Drugi sklop (moderatorka mag. Zvonka Pangerc Pahernik)
11.30–13.00

Strokovni dogodki EPUO za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti
odraslih – pogovor z nosilci dogodkov EPUO po ciljnih skupinah (brezposelni,
mlajši odrasli, podeželsko prebivalstvo, priseljenci in drugi)

13.00–14.00 Kosilo
14.00–15.00 Tretji sklop (moderator Darijan Novak)
14.00–14.15

Temeljne zmožnosti odraslih – ena ključnih tem na EPALE – Ajda Turk,
CMEPIUS

14.15–14.30

Z aktiviranjem lokalnih okolij spodbujamo razvoj kompetenc – dr. Petra
Javrh, ACS

14.30–14.45

Predstavitev Erasmus+ projekta GOAL: svetovalna dejavnost kot podpora
za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti – mag. Tanja Vilič Klenovšek,
ACS

14.45–15.00

Evropsko leto za razvoj 2015 – Irma Šinkovec, Ministrstvo RS za zunanje
zadeve

15.00–16.00

Zaključne besede in druženje


mag. Andreja Lenc, CMEPIUS



mag. Andrej Sotošek, ACS

Širše vsebinsko ozadje andragoškega kolokvija je projekt 'Uresničevanje prenovljenega
Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2014–2015 v Sloveniji', ki obsega izpeljavo
21 strokovnih dogodkov EPUO na temo spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih
(http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo) ter tretjo Parado učenja – dneve učečih se
skupnosti (http://tvu.acs.si/paradaucenja).
Nacionalno odprtje EPALE (https://ec.europa.eu/epale) pomeni uradni uvod v delovanje
Elektronske platforme za izobraževanje odraslih v Evropi (https://ec.europa.eu/epale/sl).
Sodelovanje v večjezični evropski skupnosti izobraževalcem odraslih ponuja veliko več kot le
objavljanje aktualnih novic in dogodkov na enem mestu. Pomeni možnosti za izmenjavo
mnenj, vzpostavljanje partnerskega sodelovanja ter povezovanje na nacionalni in tudi
evropski ravni. Na dogodku bomo osvetlili, kako se na EPALE predstavlja ena izmed
aktualnejših tem ta hip, to so temeljne zmožnosti odraslih, ter poskrbeli, da bodo udeleženci
videli in izkusili, kako EPALE deluje v praksi.
Opomba: Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Častno pokroviteljstvo:
V podporo

obeleževanju 70.
obletnice UNESCO
Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

