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p~tlet AndragoSkega centra'
Republike ~Iovenije ,

,L]UB,LJ~(srA) - Na slovesnosti ob peti obletnici de-
.16Variiif.jldiagoskega centra Republike Slovenije (ACS)
Se,~ jutri zaeel tudi Teden vse2ivljenjskega izobrazeva-

· .nja Y·,Slovetliji.Slavnostni govornik ob obeh dogodkih
oo predsednik državnega sveta Republike Slovenije .Ivan

, ~ proslave pa se bodo udelezili tudi predsednik
· SVetaACS Maljaz Kmecl, direktorica ACS Vida A. Mo-

hoicic, predstavnica NIACE (The National Institute for·.Mt4~:tt;l~'.Continuing Education) iz Velike Britanije. po
~ru katere bo letos prvic Y Sloveniji potekal Teden
Vse2ivljenjskegaučenja, Sue cara, in vodja omenjenega
proJe!ctaZoran JeIenc.S projelctom tedna vse2ivlejnjskga
izob~vanja, ki se bo zakljucil5. olctobra,uli Andrago-

'.ski cenici Republike Slovenije, kot poudarja njegova di-
.reIct.oiii:a.Vida A. Mohorcic-Spolar, da bi izyajalci izobra-
.~jil odraslih po vsej državi prikazali učenje in jw.
braUvanJe dro bolj raznoliko. pri eemer naj bi te pred-
:stlivitve'Odsevale identiteto posameznih slovenskih kra-
}ev. Oo peti obletnici ?elo\'3Dja bo andragoški center p<>-

o ·leg tega pripravil dan odprtih vrat s predstavitvijo proje-
,~,za razvo] izobrazevanja in ,!cenja odraslih v Slove-
niji.nastalih na omenjenem centru, razstavo publikacij
iii dnigih dosežkov ter dan vse2ivljenjskega izobrazeva-
nja oziroma učenja s predstavitvijo Izobraževanja in uce-
nja odraslih. ki poteka na Andragoskem centru, pa tudi
.sodobnih prijemov izobraževanja,



Tako. kot je skrb
za telinoloski

. razvoj in stalno
spremljanje dogajanj
na trziscu usodnega
,pomena za razvoj po-
,djetja, je taka tudi skrb
,Z!J razvoj kadrov. ,

": Kako v podjfltjih skr-
bijo za ta del svoje pri-

, hodnosti - ne nazadnje
je praktično vse odvi-

:sno od ljudi (o ne Ie od
, vodilnih], njihpvega

znanja, usposobljeno- zno 3500 kadrovskih sU-' ne dob'ijošiarejSi, katerih'
sti, izkusettj in'!ptipra- pendistov letno. 'delo je postalo odvec, pa
vJjenosti stalno se uci- V solskem letu so stari le 40, 45 let, a jih, '

, ti, - kate vrsta dejstev. 1994/95 je bilo v bivsili nihee noče ponovilo zao:.
, ' Mcirsikje so bili med 'petih gorenjskih obcinali posliti. "
prvimi, ki 50 }il]. pro- (Kranj, Skafja Loka, Jese- Stiske. rezcve ih vec-
glasili za odvečne de- nice, Radovljica in, Ttzic} sih brezup teh ljod! so

. Iavce, prav kadrovski razpisanih na' novo 454 brezmei!}i in nasstanejo< delavci {pa Se tisti, ki 'stipendij, Jeto,kasnejevelikq,vee kot pa vsa vla-
~ so :'s~'ukvarjali 'z var- 483 in za to solsko leto _ ' ganji;l'yqp.je;ki so Ilujna.
, stV.om pri.delu}. Brez' 328. Poleg teh so' nekaj ,X;~'ito ~ejstvo ierazsi-
-sustrezne :,'strokovne kadrovskih štipendij po- ri~h9~t ucenia, izobtaze-

podpore se tridh!pdil- djetja podelila, cetudi jih ' v..arija v podjetjih. usta- ,
ni delavci tetko pravil- niso objavila v skupnem 'ilbva.lJ.zaze zaposlene.
no odloeajo. :razpisu. Ce k temu pri-, ' ' BoJj izjf!.ma kot pravilo
. Drugo dejs,tYojena-:· stejemo ~~ tiste, ki so jilT(,.'/{i stalno' usposabljanje

gel upad kqdfqvskih ,',~kadrovske 'stipendije po-; ., ~aposlenih, spodbujanje
stipendi]. Cesn1Q/jili v :" delfli,Vp~Wklih letiii inJl

• '}~-;tega. '"
Sloveniji laJ;z~o,pon 0-. jih 'se.'pttJJ~mC!jo,je,zna- ,".>~(,Prav ysetivljenjsko
sni na ta 4,~1s~iperidi-' tno zi!l~ljJsanje v 'prime- ,- "iicenje je ena bd prilo-
ranja pre~v.s4frl~ dru- rjavi $; preteklinii leti vec, ,,:trj.ostU, dCIse vsak med
gi p%vic1:ptejsrijega kot cčitno. " ct :» ...: )ld11Ji, tako pa tudi po-
desetletja, $esiari)e po Ob 'tem pa $~j~~i,:do~'djetje, lat je soo~a z izzivi
letu 1990 iz leta v leto, gaja, da vsesti'peHdije' trga, se lazje spopada z
poslabsuje, y.~cji. del' niso podeliene; " , novostmi, tudi s tezave-
bremena nosi drzava s ' Stalno delb:p'qi11etja s mi.']« bolje usposobljen
pomoejo repl.!b1iskih stipendisii jitdbbta 'nalo- obdržati ali dobiti zapo-

, stipendi], (1,el11.'opa tu- zba za prihodnje delo, za slitev, posel.
di raznefundccije. posameznika in podjetje. Razen redkih posatne-

Ob 'koijcti,"letp 1,986 "+mo,no je namrec, 'fnikov, ki si prizadevajo.
je 'bilo "~".~!o~ifniji' preprj'c.aIij~ iiekatqrih,:. ' da bi vsezivljenjsko uce-
43.233 kadroli~kjh sti~, ' ces, saj je rta trgu dovolj, "nje dobilo-veeje veljavo v
pendijin 'r~.(lo9.repu!'.'ip..ladlh, Ji.:; kOIJ~9jo,,$0Ia':<:na,'$em vsakodnevnem
bliskih ti~'~rf!d~te';' ,ilje in :~s~ejozctpp~Jitev,,~~:','c:{!!.Juin življenju, o tem
skupnosti ~a::tapP,slo.>'" kaj 'hI;,~qPt,civlj(j]j 'denar' ,,'1ne vemo kaj dosti.

'vanje), ob koncu 'leta' Se *as~pe[l,d'ifrinje. '1" Vse to so problemi, o
',1995 je biJo tepubli- "Tretje, dej$~r6 je: da, katerih bi morali sptego-

skili stipe.ndlj (i~ sred!, ,podjetja,', bol]' nerade voriti tudi na sejah ob-
, stev Repubri'!;/scga za-': if;prt;jje{i:l,?lQ:l2r:ipi;O:vrtike,cinsk ih svetov v obci-
..voda ~a~aROsld\!(Jnje o "Jqjjh ,rie"SQ'fi.nci~qitQ Re- nah. Na podlagi podra-
· iz' 'drtavf!e~a p.otora- "·po.hliski Z9'lod '~~zapo- bnejsil: podatkov bi lah-
'cuna)-~6.Zi9." f'ac!rov~ ,~tslqvarije,\:A ~sakdp marci ko bolje osvetlili razme-
skih pa-jebilo pb kon-;,'efiha( :ta'4eti nabirati re, razloge ,za stanje iri
eu leta 1994 fj016. V' izkusr,lje.Ce ob tem po- nenazadnje tudi preso-
tem solskeIinittJ pa je , rriis[iQlQsq nel tist.~ mla- diU, kajl(lhko,sai,Ji sto- '
bilo v Slovt}rliji n(J no.!:;~·'de,j<i, mr dokoncajo. rijq: p~edvsePl :n.apo.dro-
vo razpisanih n~kaj osnovne,sott}, tiste, ki ne cjl!-ysetiyljenjske'ga' uce-
vec kot 3000kadrov-ptiqobijO noben« stroko- ,njp,stip'e~d~i:Q.l!ja .." '
skih stipendij. ,yne izobrazbe, postane ,," Potrebha 'jtf vrs,ta kti-

Podobno 'se dogaja Se bolj zas!dbljujoCapri- ".vnosti - 9p.aktivne po-
tudi na Gorenjskem. V hodnost teh mladih, ki moci, in spodbud pod]e-
»najboljsili letih« - v Se tezje dobijo svojo pri- tjem in posameznikom -
drugi polovici preisnje- loznost zaeeti z delom tako na drzavni kot lo-
ga desetletja - je bilo kot tisti, kiso koncali So- kalni rami - do aktivne
na Gorenjskem pribli- lanje. Kot je marsikdaj kadrovske pol!tike~ kje..r

Kjer ni dolgoročne
skrbi lil kadre,

• •nlraZVOJa
"

bo skrb za cimvec zna-
nja in stalno ucenje te-
meljno vodilo.

Angleski profesor
Tom Stonier je zapi-
sol: ,»lzobrat.ena delo-
~71asila se nauci novo
tehnologijo izrabljati.
nevedna pa postane
njend zrtev.«

,Zato je nujno, da v
Sloveniji dobi poleg
začetnega izobrazeva-
nja (sol ski sistem) ena-
kovredno podporo ru-
'di nadaljevanje izo-
brazevanja, vsezi-
vljenjsko ucenje. Za
'vedno so namreč mini-
ii casi, ko smo se vsega
naucili v 'solskil: klo-
peh' iri smo vecino de-

, lovne dobe bili v enem
podjetju. Ze sedaj vec-
krat kot v preteklosti
meiijavatno zaposli-
tev. v prihodnje bomo
imeli tudi vec pokli-
cev, ne le enega. V pri-
hodnjem tisočletju bo
sredtijesolska izobra-
zba minimum, razvija-
nje sposobnosti sleher-
nega. v okviru začete-
ga izobraževanja in
nadaljnjega izobraze-
vanja - stalnega ucenja
pa temeljni pogoj za
razvoj in napredek.

21. stoletje bo lIStO'
letje ucenja«

Letosnje leto pa je
Evropska zveza ra-
zglasila za leto vsezi-
vljenjskega ucenja. V
Sloveniji Andragoski
center Slovenije prvic
organizira Teden vse-
tivljenjskega ucenja -
od 30. septembra do 5.
oktobra letos.

Tudi to bo prilo-
zost , da se sirsa ja-
vnost, predvsem pa
odgovorni v podjetjih.
obcinah, sitidlkatih,
seznanijo z izkusnja-
mi v tujini in pri nas
doma. Vsekakor so
spodbudne.

To je lahko droben
korak na poti, da po·
stane Slovenija uCeCa
se druzba in vsak med
nami lahko stori ne-
kaj v tej smeri. Za za-
Cetek. da hocemo ve-
deti kaj vec,

_ Rina Klinar .



3.10.; Kamnik; Srednja šola Rudolfa
Maistra; Predstavitev študijskih kro-
žkov; Dvorana Veronika, ZKO; 11:00
do 19:00
3.10.; Kočevje; Ljudska llniverza ; Sve-
tovanje; LU,TlO 30, tel. 061/851262;
3.10.; Koper; Ljudska univerza Koper;
Razstava; Osrednja. knjižnica Srečka
Vilha~a; 9:00 do 18:00
3.10.; 150per; Ljudska univerza Koper;
Predavanje o internetu v izobraževa-
nju; LU, Cank~eva 33; 10:00 do 18:00
3.10.; Koper; Ljudska univerza Koper;
Svetovanje; LU, Cankarjeva 33,tel.
066/271 291; 15:00 d0-17:00
3.10.; Koper; Ljudska univerza Koper;
Predstavitev dejavnosti; Knjigama;
3.10.; Kotije; Studijskikrožek "Zakaj pi-
šem poezijo"; Razstava;~Hotel Rimski
vrelec; 7:00 do 20:00
3.10.; Ljubljana; Andragoški center Slo-
venije; Razstava: 5 let ACS; ACS,
Smartinska 134a; 8:00 do 16:00
3.10.; Ljubljana; BELOSANA'd.o.o.-
ANICOR; Dan odprtih vrat; BELOSA-
NA, Lavričeva 4 a;
3.10.; Ljubljana; Euro šola; Dan odprtih
vrat; Euro šola, Gosposvetska 4; ob
10:00 .
3.10.; Ljubljana; Euro šola; Odprtje sre-
dišča za samostojno učenje; Euro šola,
Gosposvetska 4; ob 12:00
3.10.; Ljubljana; Euro šola; Predstavi-
tev študijskih krožkov; Euro šola, Go-
sposvetska 4; 13:30 do 16:00

, 3.10.; Ljubljana; Glotta nova; Predstavi-
tev dejavnosti in programov; Grad Ko-
deljevo ; ob 9:30
3.10.; Ljubljana; Glotta nova; Uvrstitve-
ni test za vse jezike; Grad Kodeljevo ;
9:30 do 18:30
3.10.; Ljubljana; Glotta nova; True lear-
ning pri poučevanju angleškega jezika ;
Grad Kodeljevo; ob 11:00
3.10.; Ljubljana; GIottanova; Prezenta-
ciia proqrarna za učitelje angleškega

., jezika; Grad Kodeljevo; ob 12:30
3.10.; Ljubljana; GIotta nova; Antistre-
sni program; Grad Kodeljevo; ob '
14:00
3.10.; Ljubljana; Glotta nova; Studijski
krožki v angleškem jeziku; Grad KoQe-
ljevo; ob 15:00
3.10.; Ljubljana; GIotta nova; Konver-
zacijski večeri; Grad Kodeljevo; ob
17:00 .
3.10.; Ljubljana; GIotta nova; Naslov
večer ob angleški glasbi ; Grad Kode-
ljevo; ob 19:00
3.10.; Ljubljana; Jezikovna šola Barten-
_ •.•.1: "": __ :. r'\...I_~ ..J:xx .... _

3.10.; Maribor; Srednja kovinarska
strojna in metalurška šola; Informativni
dan ; SKSMS, učilnica 16, Smetanova
18; 12:00 do 17:00
3.10.; Mengeš; Mi Amigo; Literami ve- .
čer o Janezu Trdini; Avla Kulturnega
doma Mengeš '; ob 19:00
3.10.; Mengeš; Mi Amigo d.o.o.; Odprti
telefon; Mi Amigo d.o.o., Slovenska 28,
tel. 061/737317; 8:00 d018:00
3.10.; Mengeš; WE MengeŠ - Gobica
in Sončsk: Razstava; VVE Gobica,
Solska ulica; ob 17:00
3.10.; Mengeš; WE Mengeš - Gobica
in Sonček; Predstavitev dejavnosti; Tr-
govine v Mengšu; •
3.10.; Mengeš; WE Gobica; Lutkovna
igrica; WE Gobica; ob 17:00
3.10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
mož; Svetovanje; LU, Vrazova 12, tel.
062/701 036, 701 033;
3.10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
mož; Informiranje in opravljanje del za
BANKO KADROV; LU, Vrazova 12;
7:00 do 15:00
3.10.; Ormož; Ljudska univerza Or"
mož; Razstava; Rastavišče Ormoški
grad, Avla občine;
3.10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
mož; Predstavitev projektov; KS Ivanj-
kovci, Kog, Miklavž, Podgorci, Sredi-
šče, Tomaž, Velika nedelja; 17:00 do
19:00
3.10.; Piran; Ljudska univerza Koper;

. Razstava; Matična knjižnica Piran; 9:00
do 18:00

. 3.1O.; Postojna; Več izobraževalnih or-
ganizacij; Predstavitev dejavnosti in
možnosti izobraževanja; Avla Zdrav-
stvenega doma Postojna ; 8:00 do
18:00
3.10.; Postojna; Athena d.o.o.; Pred~ 4.10.; Ljubljana; GIotta nova; Preventi-
stavitev študijskih krožkov; Zdravstveni vno delo z mladimi (delavnica za učite-
dom Postojna; 10:00 do 18:00 lje in svetovalne delavce) ; Grad Kode-
3.10.; Postojna; Athena d.o.o., Pred- ljevo; ob 15:30
stavitev dejavnosti ; Mercator Nanos ; 4.10.; Ljubljana; GIotta nova; Predstavi- .
8:00 do 19:00 tev programa in metod; Grad Kodelje-
3.10.; Postojna; Ljudska univerza PO- vo; ob 17:00
stojna; Razstava; Knjižnica B. Zupanči- 4.10.; Ljubljana; Glotta nova; Srečanje
ča ; za člane pedagoškega kluba ; Grad

. 3.10.; Ruše; TIZA d.o.o.,': Predstavitev'. Kodeljevo; ob 18:00
_I;'!_. ~_.' _. '_.I_'_'''!.''"''"' _ •...•.._ ,. a,;":"->'

4.10.; Koper; Ljudska univerza Koper;
.Razstava; Osrednja knjižnica Srečka
Vilha~a; 9,00 do 18:00
4.10.; Koper; Ljudska univerza Koper;
Svetovanje; LU, Cankarjeva 33, tel.
066/27129.1; 15:00 do17:QO
4.10.; Koper; Ljudska univerza Koper;
Predstavitev dejavnosti; Knjigama;
4.10.; Kotlje; Studijski krožek "Zakaj pi-
šem poezijo"; Razstava; Hotel Rimski
vrelec; 7:00 do 20:00' , '
4.10.; Krško; Posavski center za per-
manentno izobraževanje; Predstavitev

'študijskih krožkov; Valvazo~eva knjižni-
ca; ob 19:00 <

4.10.;,Ljubljana; Andragoški~nter Slo-
vllnije;RazstaVa:5 Jet ACS; ACS,
Smartinska 1348; 8:00 do 19:00
4.10.; Ljubljana; Andfagoški Center Slo-
venije; Podelitev potrdil vodje'm in men-
toriern študijskih krožkov, ter učiteljem
UZU (samo vabljeni); ACS, Smartinska
134a; ob 11:00 '
4.10.; Ljubljana; BELO'sANA d.o.o.-
ANICOR; Dan odprtih vrat; BELOSA-
NA, Lavričeva 4a; .
4.10.; Ljubljana; Glotta nova; Predstavi-
tev dejavnosti.in programov; Grad Ko-
deljevo; ob 9:30
4.10.; Ljubljana; Glotta nova; Uvrstitve-
ni test za vse jezike'; Grad Kodeljevo;
9:30 do 18:30
4.10.; Ljubljana; GIotta nova; Učitelj in
komunikacija (delavnica za učitelje);
Grad Kodeljevo; ob 11:00
4.10.; Ljubljana; GIotta nova; Supervi-
zijsko delo; Grad Kodeljevo; ob 12:30
4.10.; Ljubljana; Glotta nova; Vzgojitelj,
komunikacija in svetovalno delo za ua-
telje; Grad Kodeljevo; ob 14:00

.4.10.; Logatec; Rossana d.o.o: Pred-
stavitev borze znanja; Knjižnica Loga-
tec; 9:00 do 19:00 ,
4.10.; Logatec; Rossana d.o.o.; Pred-
stavitev dejavnosti; Mercator, Logatec;

- 4.10.; Lopar; Center Vita, Koper; Dan
odprtih vrat; Hiša od ~uda; 10:00 do
12:00
4.10.; Lopar; Cerner Vita, Koper; Raz-
stava; Hiša od ~uda;
4.10.; Lopar; Center Vita, Koper; Pred-
stavitev programov centra Vita ; Hiša
od Ciuda; 10:00 d012:oo
4.10.; Lopar; Center Vita, Koper; Ra-
zvojni projekt Vasi in domače obrti; Hi-
šaodtiJida; 10:ood012:oo
4.10.; Lopar; Center Vita, Koper; Lite-
rami večer; Hiša od ~uda; ob 19:00
4.10.; Loški potok; VITRA, Center za
uravnotežen razvoj, Cerknica; Preda-
vanje Učinkovita raba energije v indivi-
dualnih objektih; OS Antona Debeljaka;
ob 19:00
4.10.; Maribor; Doba, zavod za izobra-
ževanje; Predstavitev dela v. jeziko-
vnem raziskovalnem taboru za osno-
vnošolce; Doba, Kopitarjeva 2; 10:00
do 18:00
4.10.; Maribor; Doba, zavod za izobra-
ževanje; Predstavitev priročnikov za
izboljšanje dela v izobraževanju odra-
slih; Doba, Kopitarjeva 2;10:00 do
18:00
4.10.; MaribO'r; Doba, zavod za izobra-
ževanje; Preverjanje znanja iz tujega
jezika in svetovanje za nadaljne učenje
jezika; Doba, Kopitarjeva 2; 10:00 dl?
18:00
4.10.; Mariber; Dobazavod za izobra-
ževanje; Dan odprtih vrat; Doba Kopi-
taneva 2; 10:00 do 18:00
4.10.; Maribor; Doba, zavod za izobra-
ževanje; Pret:lstavitev projekta VOdrasli
se učimo drugačeV; Doba, Kopita~eva
2; 11:00 do 12:00
4.10.; Maribor; Doba, zavod za izobra-
.ževanja;' Ereqs,tayitev .metod dela pri
poučevanju tujlh -jezikov za odrasle
(angleški jezik), Doba, Kopitarjeva 2;
11:00 do 12:00
4.10.; Mari~r;~Dc:~'1av0d za iz~ra-

grad, Avla občine;
4.10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
mož; Kulturna prireditev; Dom kulture
Ormož; 17:00 do 19:00 .
4.10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
mož; Predstavitev projektov; KS Ivanj-
kovci, Kog, Miklavž, Podgorci, Sredi-
šče, Tomaž, Velika nedelja; 17:00 do
19:00
4.10.; Piran; Ljudska univerza Koper;
Razstava; Matična knjižnica Piran; 9:00 .
do 18:00 .
4.10.; Postojna; Več izobraževalnih or-
ganizacij; Dan odprtih vrat; Athena, Ko-
lodvorska 17; 10:00 do 18:00

,4.10.; Postojta; Athena d.o.o.; Pred-
stavitev dejavnosti in možnosti izobra-
ževanja; Avla-Zdravstvenega doma
Postojna; 8:00 do 18:00
4.10.; Postojna; Athena d.o.o.; Pred-
stavitev študijskih krožkov; Zdravstveni
dom Postojna; 10:00 do 18:00
4.10:; Postojna; Atfiena d.o.o.; Pred-
stavitev dejavnosti ; MerCator Nanos ;
8:00 do 19:00
4.10.; Postojna; Ljudska univerza Po'

. stojna; Razstava; Knjižnica B. Zupanči-
ča;
4.10.; Postojna; Ljudska univerza Po-
stojna; Predstavitev študijskih krožkov;
Knjižnica Postojna; ob 16:00
4.10.; Ruše; TIZA d.o.o., ; Predstavitev
dejavnosti; Veleblagovnica Merx;
4.10.; Sežana; Ljudska univerza; Raz-
stava; Zeleni center;
4.10.; Sežana; Ljudska univerza; Proje-
kcija diapozitivov; Amfiteater kultume-
ga centra Srečko Kosovel;
4.10.; Spodnja Kl!ngota; Studijski kro-
žek "Uredimo si svoj kraj"; Kultuma pri-
reditev; Dvorana v KS; ob 16:00
4.10.; Velenje; Andragoško društvo
Slovenija - Podružnica Velenje; Pred-
stavitev študijskih krožkov; lzložbe
ERE in NAME, Glasbena šola;
4.10.; Velenje; Andragoško društvo
Slovenija - Podružnica Velenje; Raz-
stava.lzložbe ERE in NAME;
5.10.; Grosuplje; Občina Grosuplje;
Razstava; Družbeni dom;
5.10.; Grosuplje; Občina Grosuplje; Po-

5.10.; Ljubljana; GIotta nova; Problemi
in dileme, ki me ovirajo, da bi bil naj
starš; Grad Kodeljevo; ob 11:30
5.10.; Ljubljana; GIotta nova; Stroko-
vnjaki nam svetujejo kakoprepoznavati
in kako se lotevati ; Grad Kodeljevo; ob
13:30
5.10.; Ljubljana; GIotta nova; Individual-
ni pogovori staršev s strokovnjaki ;
Grad Kodeljevo; ob 15:30
5.10.; Ljubljana; Srednja trgovska šola;

, Predstavitev dejavnosti; Trgovska hiša
Maximarket;
5.10.; Ljubljana; Studijski krožek "Ko-
munalna ekologija", Skofja Loka; Pred-
stavitev dela študijskih krožkov; Gra-
~dbenicenter Ljubljana, Dimičeva 9;
5.1U.; Ljubljana; Oxford center; Pred-
stavitev programov z~ samostojno
učenje; .oxford center, Kopitarjeva 2;
9:00 do 13:00
5.10.; Ljubljana; Oxford center; Ogled
lntemeta; Oxford center, Kop~eva 2;
9:00 do 13:00
5.10.; Ljubljana; Oxford center, Zreba-
nje knjižnih nagrad za nove člane sre-
dišča za samostojno učenje; Oxford
center, Kopita~eva 2; ob 12:00
5.10.; Logatec; Rossana d.o.o.; Dan
odprtih vrat; Knjižnica Logatec; 9:00 do
19:00
5.10.; Logatec; Rossana d.o.o. ; Raz-
stava; Knjižnica Logatec; 9:00 do 19:00
5.10.; Logatec; Rossana d.o.o.; Pred-
stavitev študijskih krožkov; Knjižnica
Logatec; 9:00 do 19:00 .
5.10.; Logatec; Rossana d.o'o: Pred-
stavitev borze znanja; Knjižnica Loga-
tec; 9:00 do 19:00
5.10.; Logatec; Rossana d.o.o.; Pred-
stavitev dejavnosti; Mercator, Logatec;
5.10.; Lopar; Center Vita, Koper; Dan
odprtih vrat; Hiša od ~uda; 10:00 do
12:00
5.10.; Lopar; Center Vita, Koper; Raz-
stava; Hiša od ~uda;'
5.10.; Mengeš; WE Mengeš - Gobica
in Sonček; Predstavitev dejavnosti; Tr-
govinev Mengšu;
5.10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
mož; Svetovanje; LU, Vrazova 12, tel.
062/701 036, 701 - 033;
5.10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
mož; Predstavitev središča za samo-
stojno učenje; LU, Vrazova 12;10:30
do 12:00,15:30 do 17:00 .
5.10.; Ormož; Ljudska univ~rza Or-
mož; Infonniranje in opravljanje del za
BANKO KADROV; LU, Vrazova 12;
I:00~cJo...15:QQ '.
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stojnoučenje; Jezikovna šola, Sloven-
ska cesta 15 ; ob 10:00
3.10.; Ljubljana; Knjižnica Otona 2u-
pančča: Odprtje središča za samostoj-
no utenje; Knjižnica Poljane, Zamikova
3;ob14:00 '
3.10.; Ljubljana; Oxford center; Pred-
stavitev programov za samostojno
utenje ; Oxford center, Kopita~eva 2;
9:00 do 19:00
3.10.; Ljubljana; Oxford center; Dan
odprtih vrat; Oxford centev,Kopita~eva
2; 9:00 do 19:00
3.10.; Ljubljana; Oxford center; Ogled
lntemeta; Oxford center, Kopita~eva 2;
9:00 do 19:00
3.10.; Ljubljana; Oxford center; 2reba-
nje knjižnih nagrad za nove člane sre-
dišča za samostojno učenie: Oxford
center, Kopita~eva 2; ob 17:00
3.10.; Ljubljana; Srednja trgovska šola;
Predstavitev dejavnosti; Trgovska hiša
Maximarket;
3.10.; Ljubljana; Urad za prepr"OCevanje
zasvojenosti; Razstava; Magistrat, Ste-
klena dvorana; ,
3.10.; Ljubljana; Urad za prepretevanje
zasvoiehosa; Omizje: Problemi zasvo-
jenosti ; eitalnica Mestne knjižnice, Zi-

"dovska ul.; ob 19:00 " .
3.10.; Ljubljana;SC za PET, Genterza
permanentno ,izobražeyanje;Odprtje
središča za samostojno utenje; Ceno,
ter, Celjska 16; ob 16:00 '
3.10.; Ljubljana; SENT (Združenje za
duševno zdravje); .Omizje:Stanovanj"
ska skupnost; SlOVenska 0.53/1: ob
9:00
3.10.; Logatec; Rossana d.o.o.: Dan
odprtih vrat; Knjižnica Logatec; 9:00 do
19:00
3.10.; Logatec; Rossana d.o.o. ; Raz-
stava;,Knjižnica Logatec; ,9:00do 19:00
3.10.; Logatec; Rossana d.o.o.; Pred-
stavitev projektov ACS; Knjižnica Loga-
tec; 9:00 do 19:00
3,10.; Logatec; Hossana d.o.o.; Pred-
stavitev študijskih krpžkov; Knjižnica
Logatec; 9:00 do 19:00
3.10.; Logatec; Rossana d.o.o; Pred-
stavitev borze znanja; Knjižnica Loga-
tec; 9:00 do 19:00
3.10.; Logatec; Bossanado.o.; Pred-

,stavitev dejavnosti ;,Mercator, Logatec;
3.10.; Loka pri Mengšu; Kultumo druš-
tvo Anton Loboda; Literami veter; Avla

)~\Jlturnegadoma, Testehoya 4p; ob
, 19:00 '

,~JO.; L9par; Center Vita, Koper; Raz-
J~fi!ava; Hiša od ,'juda;
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3.10.; Sežana; Ljudska uhiverzasem-
na; Razstava; Zeleni cen~r; ,
3.10.; Sentjur; LU Sentjur; Tiskovna
konferenca ravnateljev celjske regije:
Izobraževanje odraslih; Kulturna dvora-
na v lpavtevi hiši; 14:00 do 15:00
3.10.; Senijur; LU Senijur; Predstavitev
in ogled kulture skladateljev Ipavcev;
Kultuma dvorana v Ipav63vi kultumi hi-
ši; 15:00 do 16:30
3.10.; Sentjur; LU Senijur; Predavanje:
Vseživljenjsko utenje v Sloveniji; Kul-
turna dvorana v Ipavtevi ku~urni hiši;
ob 17:00
3.10.; Sentjur; LU Sentjur; Predstavitev
gradiva in programov LU iz celjske re-
gije; Ku~uma dvorana v Ipavtevi ku~ur-
ni hiši; ob 17:00 '
3.10.; Senijur; LU Sentjur; Kultumi pro-
gram; Kultuma dvorana v Ipavtevi kul-
tumi hiši; ob 19:00
3.10.; Velenje; Andragoško društvo
Slovenija - Podružnica Velenje; Raz-
stava; Izložbe ERE in NAME;
3.10.; Velenje; Andragoško društvo
Slovenija - Podružnica Velenje; Pred-
stavitev študijskih krožkov;lzložbe
E.REin NAME, Glasbeha šola;

, 3:10.; Velenje; studijski krožek"Slika-
nje na svilo"; Predstavitev študijskih
.krožkov; Knjigama Kuitumica - ERA;
3.10.; Velenje; Studijski krožek "Slika-
nje na svilo"; Predstavitev brošure 2ivi- ,
mo zdravo žMjenje; Knjigama Kultumi-
ca - ERA; 18.:00d021:00
3,10.; Velenje:; Studijskikrožek 'iSlika-
nje na svilo"; Razstava; Knjigama Kul-
tumica - ERA; o' '

4.10.;, Grosuplje; ObčinaGrosualie:
Razstava; Družbeni dom;
4.10.; Grosuplje; Občina Grosuplje;
Predstavitev projektov; Družbeni dom;
ob 17:00
4.10.; Izola; Ljudska univerza Koper;
Razstava; Matitna knjižnica Izola; 9:00
do 18.:00 '
4.10.; Kamnik; Srednja šola RUdolfa
Maistra; Razstava; SS, Novi trg 41a;
8.:00do 19:00
4.10.;,Kamr,Jik; Srednja šola Rudolfa
Maistra; Svetovanje; SS, Novi trg 41a;
4,10.; Kamnik; Srednja šola Rudolfa
Maistra; Predstavitev projektov; SS,
Novi trg 41a; 8.:00do 19:00
4.10.; Kamnik; Srednja šola Rudolfa
Maistra; Predstavitev študijskih kro-
žkov; Dvorana Veronika, ZKO; 11:00
do 19:00' ' , ,
,4.10.; Kotevje; ljudska univerza; Sve-
'tovanje; LL[]10 30, tel. 06.1(8.51262;

. - . -

4.1O.;;Ljubljana;Glotta nova; lJružabno L~Vi:IlIJtI; l~tllIi:Ij Iti! 1I11~Ntli:1UVIIt>'Y.i:1!JIM-' oellj.e.vpn2;~anlJJ()sameZ[1IKO~,SKUPI- :5.10.; ormož; ljudska univerza Or-
srečanje; Grad Kodeljevo; ob 1~:00 , nj~; Doba, Kopltarjsva 2; 16.00 do nam, organizaCIjam;Družbeni dom; ob mož; Predstavitev projektov; KS Ivanj-
4.10.; Ljubljana; Knjižnica Otona 2u- 17.00 . ' ., .10:00 '.'. kovci, Kog, Miklavž, Podgorci, Sredi-
pančiča; Dan odprtih' vrat; Delavska 4.1O.;~anbor; Do~, zavod za Izobra~ 5.10.; Izola; L~udska.~nI.verzaKoper; šte, Tomaž, Velika nedelja; 17:.00do
knjiŽnica, TIVolska cesta 30; 10:00 do ževanje; ~reds.~av!te~metoq dela pn Razstava; Matitna knjiŽnica Izola; 9:00 19:00 , .
20:00 poutev~~ju. tU,llhJezikov z.a ~drasl~ do 18.:00 ... 5.10.; Piran; Ljudskiuniveria Koper;
4.10.; Ljubljana; Knjižnica Otona 2u- (n~mškl je~lk), Doba, Kopitarieva 2, 5.10.;.Kotevje; Ljudska unverza : Sve- Razstava; MaMna knjižnica Piran; 9:00
pančiča; Predstavitev borze znanja; 16.00 do noo . tovanje; LU, TZ030, tel. 061/8.51 262; do 18.:00 '
Delavska knjižnica, TIVolska cesta 30; 4.1O.;~~bor; ~a, zavod za Izobra~ 5.10.; Koper; Ljods~ un!ve:za Koper; 5.10.; Postojna; Vet 'izobratevalnih or-
10:00 do 20:00 " ževanie; ~red~t~vlt~v metod-cela pn R,azs~ava;Osrednja knjižnica Srečka ganizacij; Predstavitev dejavnosti in
4,10.; Ljubljana; Oxford center; Pred- poute~~nju ~jlh Jezikovzaotr~ke (an: Vllhafja; 9:00do 18.:00 možnosti izobraževanja; Avla Zdrav-
stavitev programov za samostojno gl~škl jezl~), Doba, Kopitarjeva 2, 5.10.; Koper; LjLidska univerza Koper;' stveneqa doma Postojna; 8.:00 do
utenje; Oxford center, Kopitarjeva 2; 16.30doH.00 . Svetovanje; LU, Cankarjeva 33"tel. 18.:00
15:00 do 19:00 4.10.; Manbor; Doba, zavod za Izobra- 066/271291; 15:00 do 17:00 510' P tol . Ath d . D

- '. P dstayitev metod dela pri . ., os ojna; ena .0.0., an410' Lj'ublj'ana'Oxford center' Ogled zevaqe: re 510' Koper lj'udska univerza Koper' d rtih ratAt K Id k' 17'. ., , , . iih Iezlkov k . ". , , o P I vra ena o vars a
lntemeta; Oxtord Center,Kopita~eva 2; pouteva.nj~ tUJI JezI 01,1 ~a .otro e Predstavitev dejavnosti; Knjigama; , 10'00 do 18.'00' ,
15'00 do 19'00 . (nemški Jezik); Doba, Kopltafjeva 2; 15'00 do 17'00 ". , '

.. ' .' . . 16:30 do 17:00 '. .: ". ".. 5.10.; Postojna; Athena d.o.o.; Pred-
4.10., Ljubljana, Oxford center, 2reba- .... 5.10., Kollje; Studijski krožek Zakaj PI- stavitev študijskih krožkov: Zdravstveni
nie knjižnih nagrad.za nove ,tlane sre- ~.1O., ~~nbor, Dob~, zavod .~a !zobra- šem poezijo"; Razstava; Hotel Rimski dom Posto'na; 10:00 do 18:00
dlšča za samostcjno učerue: Oxford zevarue: Predsta~lt~v štUdijskih kro- , .vrelec; 7:00 do 20:00 . j.. '
center, Kopita~eva 2; ob 17:00 žkov; Doba, Kopitarieva 2; 10:00 do 5,10.; Kotlje; Studijski krožek "Zakaj pi- 5.1~., Pos~ojna, ~t~ena d.o.o., Pred:

1O Lj bl' S ed' tr ka šol 12'00 " " K Itu " ed' H I stavsev dejavnosti , Mercator Nanos ,4. .; ~ jana; r n~a, govs ,a; '. . . . š~m p?ezljo; u ma pnr Itev; ote ,8.:00do 17:00
Predstavtev dejavnosti; Trgovska hiša 4.10., ~anbor, Doba, zavod za Izobra- Rimski Vrelec; ob 19:00 , .' '.' .
Maximarket· ' ževarue: Predstavitev borze znanja; 510: Lj bl' . A d ški' t' SI, 5.10., Postojna, Ljudska unverza Po-

, Dob K .. 2'10'00 do 18.'00 ' . ., u jana, ,n rago cen er 0- sto'na: Razstava' Knj'ižnicaB Zupanti-
4.10.; Ljubljana; Urad za prepretevanje a, o~ita~eva,. .' venije; Hazstava: 5 let ACS; ACS, 'čaj. ' ,.
zasvojenosti; Raistava; Magistrat, Ste- 4.10.; .Manbor;Doba, zav~ za .~zobra- Smartinska 134a; 8.:00do 16:00 ' . ..,. : .
k1enadvorana; , , žev~nj~; Razstava: Iz?elki š~dlj.skega 5.10,;; Ljubljana; BELQSANA d.o.o-. 5.1?, Postojna, Senja,. Dan odprtih
4.10.; Ljubljana;Zveza ljudskih univerz krozka, D9ba, KOJ)itar]eva2,10.00 do ANICOR; Dan Odprtih vrat; BELQSA- vrat, Ravbarkpmanda25, .
Slovenije; Dan ljudskih univerz :Ljud- 18.:00, . NA, Lavriteva 4c!!, '5.1.0.; Ru~; TIZA do.o.: Predsta~ev
ske univerze - vseživljens~o učenie: ;4.1O'.;~t1c)r;; Do~, ,zavod zalzobra- ,~.10.; Ljubljana; Pialog,Sola za tuje je- ,dejavnoSti; VeleblagovnICa~erx; ~ •
Hotel Austrotel; 10:00 do 1600:" , ..,ž~,vanje;lr~st~v~tev prograf!lO~ za " 'zike; Dan: Odprtih vrat; Dialog, Celov- ;5.10.; Ruše; TIZA do.o., ;Uterami 1,16'-
4:10.; Ljubljana; Zveza ljudskih univerZ' samostojno. urenje, Dcba, Kbpi1afjeva ška cesta 6,1;10:00 do 12:00- , ter; Dom kulture; ob 20:00:

:Slovenije; Razstava; Hotel ,Austrotel ; 2; ob.11:00 ln 1.6:0? "". 5.10.; Ljubljana; Glotta nova; UvrstitVe- 5:10.; sežana; Lj~ uniVerza seža-
10:00 do 16:00 4.10.,.M~nge~, MI Amigo do.o.; .Raz, ni test za vse jezike; Grad Kodeljeyo; na;Razstava; Zelem center; " " '
4.10.; Ljubljana; Zvez\lljudskih univerz .stava; MI Amigo, Slovenska 28., ves 9:30 do 18.:30, "5.10.; Središte ob Dravi; Ljudska'dni-,
SI9v~nije;. Sre?išt~ za samostojno dan, .". ,'. . , . ',5.10.;Ljubljana; Glotta nova; Predstavi- verza 9rmo.ž; Predstavitev študijskih
u~n!~ na ljudskih unIVerzah(samo'va- '. 4:.·1O.~~en~eš~ MI .~.mlgo d.o.o., Da~', tev programa ustvarjalQi vrtec; Grad krožkov; LU Ormož; 10:00 do 13:00 ,
:bljenl);Rotel Austotel;ob,l?:OO, ',' 'odprtlh.yr~!, MI An:ugo, Slovenska 28, . Kodelfevo;ob 9:30 " "5:10.; Velenje; Andragoško društvo
4.10.; ,Ljubljana; S,c za PET~Cent~rza ob 10:00 ", ", ,5.16.; Ljubljana; Glotta nova; Predstavi- Slovenija - Podružnica Velenje; Pred-
permanentno izobraževanje; Predsta- , 4.10:; Mengeš; MI Am~o d.o.o.; Pred~· tev programa jezikovni vrtec; Grad Ko- 'stavitevštudijskih krožkov; Izložbe
vitev dejavnosti; BTCc Ljubljana; '9:00 sta~ltev centra za mlajše odrasle;' MI deljevo; ob 10:15 'ERE in NAME, Glasbena šola;
do 17.00 " Amigo, Slovenska,28.; . . 5.10.; Ljubljana; Glotta nova; Predstavi- 5.10.: Velenje; Andragoško društvo
4.10.; Ljubljana; SGzaPET, Center za 4:10.; Mengeš;: MI ~mIQ? d.o.?; ~ml- tev ciljev in programa šole za starše;, Slovenija - Podružnica Velenje; Raz-
permanentno izobraževanje odraslih; zje: Droga - rnoa pnjateljlca; MI Amigo, Grad Kodeljevo; ob 11:00 stava; Izložbe ERE in NAME '
Kulturna prireditev; BTC; 9:00 do 17;00 Slovenska 28.;ob 19:00
4.10.; Ljubljana; Studijski krožek "Ko- 4.10.; Menge~; Podjetniško združenje
munalna ekologija", Skofja Loka; Pred- Mengeš; Predstavitev svetovne raču-
stavrtevdela študijskih krožkov: Tehno- nalniške mreže Internet; Mi Amigo, Slo-
loško - inovacijska predstavitev SK; venska 28.;15:00 do 18:00
Gradbeni center Slovenije, Dimiteva 9; 4,10,; Mengeš; WE Mengeš - Gobica
4.10.; Logatec; Hossana d.o.o.; Dan 'in Sonček; Predstavitev dejavnosti; Tr-
odprtih vrat; Knjižnica Logat~; 9:00 do govine v Mengšu;
19:00 4.10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
4.10,; Logatec; Rossana d.o.o. ; Raz- mož; Svetovanje; LU, Vrazova 12, tel.
stava; Knjižnica Logatec; 9:00 do 19:00 062/701 036, 701 - 033;
4.10.; Logatec; Rossana d.o.o.; Pred- 4,10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
stavitev projektov ACS; Knjižnicaloga, mož; Infor~iranje in opravljanje del za

, tec; 9:00 do 19:00 oo,' BANKO KADROV; LU, Wazova 12;
4.10.; Logatec; Bossana do.o., Pred- 7:00,do15:00 '" ' "
stavitsv študijskih krožkov; Knjižl)ica 4,10.; Ormož; Ljudska univerza Or-
Logatec;9:00 do 19:00 mo}l; Razstava; Hastavišče Ormoški



5 LET ACS IN TEDEN
VSEŽIVLJENJSKEGA

UČENJA
UUUUANA - V ponedeljek.

30. septembra, hu oh II. uri v
prostorih Andraguškcga centra
Slovenije (ACS) svečana proslavi-
lev njihove pele obletnice delo-
vanja.To bodo povezali tudi z de-
lovnim dogodkom. saj bodo la-
krat odprli Teden vseživljenjskega
učenja v Slovcuiji, ki ho pod
geslom Slovenija - učcča se dežela
potekal do 5. oktobra s številnimi
prireditvami po vsej Sloveniji.



Andragoški center Republike S/avenije za dvig
kulturne ravni posameznikov in skupnosti

Učiti se·z vesegem . vse.živgenje!
SIAVICA BORKA'KUCiER ski avli, v KS in v bankah; raz-

stavo bodo odprli v Matični
. knjižnici Piran; izobraževalne

organizacije v Postojni se bodo
predstavile v avli Zdravstvenega
doma, Athena bo imela posebno
predstavitev v Mercatorju Na-
nos, W pa odpira razstavo v
kniižnlci Bena Zupančiča. V
gostišču Lečnik na Ravnah na
Koroškem prireja SK omizje na
temo Zakaj pišem poezijo; v
občinski stavbi v Ribnici bodo
odprli razstavo, ob 19. uri pa bo
predavanje; v Rušah bo predsta-
vitev dejavnosti TlŽA v velebla-
govnici Merx; v Sežani bo raz-
stava v Zelenem centru; v Ve-
lenju bo na sedežu Andragcš-
kega društva dan odprtih vrat,
študijske krožke pa bodo pred-
stavili v Glasbeni šoli.

Slovesno bo tudi v lJubljani,
kjer bodo ob 11. uri v Andra-
goškern centru Slovenije Odprli
Teden vseživljenjskega izobraže-
vanja. V Belosani bo dan odpr-
tih Vrat; v Gradu Kodeljevo bo
ves dan dejavna Glotta nova; Ox-
ford center bo predstavil progra-
me za samostojno učenje in
omogočil ogled Interneta. Urad
za preprečevanje zasvojenosti pa
bo na Magistratu odprt razstavo.

V širših krogih je delo
osrednjega državnega
središča za spodbujanje
vseživljenjskega
izobraževanja, Andragoškega
centra Republike Slovenije -
(ACS), premalo poznano, zato
se je vodstvo te ugledne
ustanove odločilo, da svojo
raznovrstno dejavnost
predstavi v okviru široko
zasnovanega projekta, ki so
ga poimenovali Teden
vseživljetljskega učenja v
Sloveniji.

Doslejšnje po vsej Sloveniji raz-
predeno delovanje ACS (pred-
vsem v obliki študijskih krož-
kov) je marsikje prebudilo in
spodbudilo dejavnost civilne
družbe in tako prispevalo svoj
delež k razvoju demokracije v
naši državi. Projekti so zasnovani
tako, da ima prednost delo v sku- .
pinah, in da je podprta ustvarjal-
na iniciativa posameznikov, kar
prispeva k dvigu samozavesti in
bolišemu vrednotenju ustvarjal-
nosti. Poleg tega podpirajo izva-
janje projektov tam, kjer se zami-
sli rojevajo in kjer njihova- ure-
sničitev prispeva k dvigu kultur-
ne ravni širšega okolja.

Prireditev se začne danes in
bo z bogato ponudbo infonna-
tivnih, svetovalnih in kulturnih
dogodkov trajala do sobote, 5.
oktobra 1996, pod geslom Slove-
nija - učeča se dežela.

Danes se bo posameznih do-
godkov moč udeležiti v Grosup-
ljem' (ob 18. uri) v Kulturnem
domu, v Izoli pa v Matični knjiž-
nici; v Kočevju (v Ljudski uni-
verzi/LU) bo celodnevno sveto-
vanje; v Kopru se bo v knjigarni
predstavila W, na sedežu LU pa
bo med 15. in 17. uro svetovanje;
v Kotljah bo v hotelu Rimski vre-
lec odprta razstava ŠK ••Zakaj
pišem poeziio-: v Krškem bo
imel Posavski center za perrna-
nentno izobraževanje Dan odpr-
tih vrat; v knjižnici v Logatcu bo
ves dan poln dogodkov; LU Or-
mož pripravlja prireditve v razs-
tavišču Ormoški grad. v občin-
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V borzah znanja bodo
imeli dan odprtih vrat
Borze znanja v Ljubljani, Mariboru ini Novem
mestu bodo predstavile svojo ponudbo - Razstave
Borze znanja v"Ljubljani, Mariboru in Novem mestu bodo v tednu'
vseživljenjskega izobraževanja pripravile razstave in tudi nekaj preda-
vanj. Podrobneje pa bo njihovo dejavnost mogoče spoznati ob dnevu
odprtih vrat.

Borza znanja Ljubljana (061
13 22 178) pripravlja v petek,
4. oktobra, od 10. do 20. ure
dan odprtih vrat. V delavski knji-
žnici v Ljubljani ob 10.00 uri
pripravljajo učenje »čipkanja- z
gospo Boženo, ob 12:00 bo go-

. spa Zdenka povedala, kako' ži-
veti bolje in lažje, ob 14.00 uri In-
ternet doma in Opac v knjižnici
z Unistarjem, ob 16.00 bo čaro-
dej Kruno pokazal nekaj svojih
mojstrovin otrokom in odraslim.
Ob 18.00 bo pogovor o učenju
in življenju z: gosti Natašo Bar-
baro Gračner, Julko Vahen, Ale-
šem Debeljakom in 'Metodom
Pevcem.

Pripravili so še razstavo lese-
nih izdelkov z žganimi motivi
s Krasa od gospoda Dušana iz
Komna.Podjetje Unistar ponuja
vsem članom Knjižnice Otona
Župančiča do konca leta 1996
brezplačen 20-urni dostop do In-
terneta in Ič-odstotni popust pri
nakupu računalniške opreme

Borza znanja Maribor (062 22
3371) pripravlja dan odprtih vrat
v petek, 4. oktobra, od 10. do 18.
ure. Prostore imajo v Dobi, Za-
vodu za izobraževanje na Kopi-
tarjevi 5. Pripravili bodo razstavo
o dejavnosti mariborske Borze
znanja (kdo so člani Borze zna-
nja, kaj delajo, kako uspešni so...)

Borza znanja Novo mesto (068
. 325 326) bo imela dan odprtih
vrat v sredo, 2. oktobra, od 9: do
19. ure. V kulturnem centru Ja-
nez Trdina na Novem trgu 5 pri-
pravljajo multimedijsko predsta-
vitev Borze znanja Novo mesto,
med 9. in 12. uro. za. učence in
dijake novomeških šol, med13. in
16. uro si jo bodo lahko ogledali
povabljeni, drugi pa med 16. in
19. uro.

Ob tednu vseživljenjskega izo-
braževanja so pripravili še raz-
stavo slik akademske slikarke
Hilde Dugonjič-Mijatovič in štu-
denta FAMU v Pragi Boruta Pe-
terIina. D. K.

Veto. 4t. 226. 30. ~ 1996



Slovenija
v vueeea se

dežela "
Začel se je teden vsezr-
vljenjskega učenja - Oble-
tnica andragoškega centra

Od danes, 30. septembra, do so-
bote, 5. oktobra, bo andragoški
center v letu vseživljenjskega uče-
nja pripravil Teden vseživljenj-
skega učenja. Njegovo geslo bo
Slovenija - učeča se dežela.

K sodelovanju so povabili usta-
nove, ki se ukvarjajo z izobra-
ževanjem odraslih v vsej' Slove-
niji. Pripravili bodo dneve odpr-
tih vrat, omizja, razstave, kulturne
prireditve, literarne večere, pred-
stavitve študijskih krožkov, pred-
stavili bodo borzo znanja in druge
projekte ..

Letos pa mineva tudi pet let od
ustanovitve Andragoškega cen-
tra Republike Slovenije. Ob tej
priložnosti bodo v torek, 1. okto-
bra, med 10. in lS.'liro.na Šmar-
tinski 134/a v Ljubljani pripravili
dan odprtih vrat s predstavitvijo
projektov za razvoj izobraževanja
in učenja odraslih v Sloveniji. V
petek, 4. oktobra, ob 11. uri bodo
vodjem in mentorjem študijskih
krožkov ter učiteljem v progra-
mih usposabljanja za življenjsko
uspešnost svečano podelili potr-
dila. S. R.

Veto-, Jt. 226, 30, 4~ 1996



O,bdobje rolanja je za' vsa-
kega doveka nausodnej$e
obdobje v 2Mjenju, Čas in

vesolie iz nečesa, kar v otro~ki glavi
nima meja, postaneta mre2e jetni~ke
celice, skozi katere ne more drugega,
kot stegovati svoje nemočne ročice,
S pNim korakom skozi solska vrata
dovek pNič v 2ivljenju izgubi svobo-
do, ln od ne~tetih okoli~in je odvi-
sno, ali jo bo se kdaj dosegel.

Milijoni nesrečnih po vsem svetu
2ivotarijo do nesrečne smrti, ker jim :5
matematika ni ~/a. Milijoni so se za ~
vse 2Mjenje zakopoli med hrupne !Ii

stroje, v rudni$kerove, skladiščne hale, ~
ker so jim od nedof2nega sedmega ffi
leta dopovedovali, do so leni, nespo- ~
sobni, neumni. In to zato, ker niso 6
znali na pomet definicij, formul, rot ~
stnih. letnic in svetovnih veletokov. ~
Usoda je z odprtim gobcem, polnim
kot nožev ostrih zob; pre2ala na
negotove in prepla$ene mladičke, ki
so :t ubogimi ~tirinajstimi,petnajstimi
padali iz mrzlih rol v 2ivljenje.

Bili so in so se - jaz jih poznam,
vi jih poznate, mi smo med njimi - ki
so imeli nekaj več sreče, Ki so v letih,
ko obstaja neskončno ~tevilo zanimivej~ih stvari, kot so po~tevanka, ulomki in skloni, Ujeli v radovedna ušesa
ravno toliko, da so zadovoljili stroge tovotlšice in mrkogledetovari5e. Dokopoli so se do mature. in nekateri
potem s pridnostjo, vzitainostio ali srečo do diplome. Magisterija. Doktorata, Postali Nekdo. Nekdo, ki sme
računati na bolj~i kos, kruha, na dodatne točke pri plači, na vodstvena mesta, na možnost, da uči in vodi druge
ljudi, na. čostne naslove, na dru:tbeno spošiovanie. Celo na nesmrtnost.

Nešolon; ljudje, kl so imeli te:tave z učnim programom, pogosto od strani opozuiejo dru:tbeno smetano, liudi,
ki so jih poznali s travnika, iz tretejega razreda osnovne role, iz vojske, in se čudijo: kako je mogoče, da takšen
ničP.,ridapride tako daleč, . .

'čudijo se, ker so naivni in nevedni, Šolski sistemi v naši. dr:tavi, v dr:tavah nekdanje Jugoslavije, v večini
vzhodnoevropskih dr:tav, po Aziji, Afriki in sploh večjem delu naseljene Zemljine povtšine so tak~ni, da delUjejo
za državo, ne za posameznike. logičnO je, da je dru:tba obsedena s kratkoročnimi gospodarskimi cilji,
»pioizvok:« ljudstvo, ki bo napripravnej$e za uresničevanje izbrane palitike. Torej ravno prav izobra:teno in
ravno prav kvalificirano za dru:tbene potrebe nekegq okolja. To pomeni, da dr:tava s petimi milijoniprebivalcev
ne potrebUje milijon humanistov, milijon in:tenirjev in milijon bio logov, ampak veliko priučene delovne sile, ki
je zmo:tna opravljati fizično delo, ko pa je to opravljeno, mora ostati na cesti, ne da bi imela mo:tnost mešati
šttene v drugih strukturah; potrebUje ravno prav srednje priučene tehnčne delovne sile, ravno prav birokraciie,
ki je po svoji naravi vedno lakaj oblasti, in ne preveč izobra:tencev - sploh tak~nih, ki bi paleg akademskih
titul premogli zmo:tnost samostojnega in kritičnega mi~/jenja. Nobena palitiČlla struktura, ki ji gre za oblast,
si ne :teli izobra:tenega in kritičnega ljudstva. .

ln tako so si politične in dru:tbene, elite v preteklih stoletjih izmislile trden in avtoritaren ~olski sistem. Časi
polihistOrjev, ki so ~tudirali iz zariimanja in za svoje veselje, so utonili v pozabo. VednO večja specializacija
je povzročila absurden preobrat v učenju: količina znanja. se je neznansko kopičila, razumevanja globalnih
zakonitosti 2ivljenja, narave in meddove~kih odnosov pa je vedno manj. .

Konec 20. stoletja zaznamuje neznansko ~tevilo dru:tbenih gibanj, med katerimi imajo pomebno mesto
različna gibanja, ki jih imenujejo duhovna, gibanja za osebnostno rast doveka. ljudje ponovno postajajo
radovedni. Spoinanje, da šolsko znanje, pridobljeno s kNavimi mukami, ni edino zveličovno, preplavlja svet.

Svetovno gibanje za vse:tivljenjsko učenje, ki ga vglavnem spodbujajo andragogi fandragogika f.·eznanost
o izobra:tevanju odraslih) se je rodilo ob pravem čosu. Evropska zveza je leto 1996 razglasia za leto
vse:tivljenjskega učenja. Angle:ti so pred petimi leti uvedli tede'} vse:tivljenjskega učenja in samo v tem čosu
s ~tevilnimi manifestacijami zbudili med ljudmi zanimanje za nov, humanistični koncept učenja, Sporočilo
zagovornikov vse:tivljenjskega učenja je: vsak dovek se ima pravico učiti in to karkoli, kadarkoli, kjerkoli.
, Andrago~ki amter Slovenije je letos pNič zbral pogum za ptvl slovenski teden yse:tivljenjskega učenja.

V~tiridesetih slovenskih krajih se bo zvrstilo 400 različnih dogodkov, povezanih z učenjem' odraslih. Dejstvo,
da nihče od predstavnikov slovenske vlade, nihče z ministrstva za šolstvo in nihče od rolnikov niti z besedo
ni reogiral na pobudo andragogov, je dovolj zgovorno. Kajtigospoda, ki danes še u:tiva vabsolutizmu rolskega
sistema, se boji čosov, ko si bo lahko vsak radoveden dovek sam izbiral svoj ~tudijskiprogram, svoje učitelje
in svoj način učenia.

Učiti se je u:titek, ki so nam ga s šolami prepovedali.

UŽITEK BREZ
KAZNI

f/M4, Jt. 40, 1. ~ 1996



Peta obletnica Andragoškega centra Slovenije
LJUBL]i\t"lA- Andragoški center Repu-
blike Slovenije (ACS) je vceraj slovesno
proslavil peto obletnico svojega delova-
nja. ki so jo povezali z odprtjem Tedna
vsezivljenjskega ucenja v Sloveniji. An-
dragoski center Slovenije. v katerem je
30 redno zaposlenih delavcev z visoko-
solsko izobrazbo (tretjina jih ima magi-

. sterij ali doktorat) je leta 1991 ustanovi-
la vlada. da bi pospesila razvoj izobra-
zevanja odraslih. ACS je osrednja. ne-
vladna in nepridobitna ustanova za ra-

ziskovanje. razvoj in svetovanje na po-
drocju izobraževanja odraslih v Slove-
niji. Andragoški center svoje dejavnosti
siri po vsej Sloveniji: projekte Borza
znanja (informacijski sistem. ki povezu-
je posameznike, ki znanje imajo. pa so
ga pripravljeni prenesti drugam in tiste.
ki manje iščejo] je odprl v Ljubljani.
Mariboru in Novem mestu: leta 1992 pa
šo po svedskem :igledu zaceli vpelievati
študijske krozke, v katere je bilo doslej
vključenih 2500 odraslih. (B. V.)

-;;:~. 1. o4toktt 1996



Včera~e v Slovenij!Jlričel teden vseživl~skega učen~

Teden razširjanja znanja o učenju
.........•' VEČ KOT STO l'RlREi>ITEV. TEDEN PRIREJA ANDRAGOŠKI CENTER SI.OVENIJE, KI PRAZNUJE OKTOBRA

. . . J>Irru.• NICO DEI.OVANJA

· Andragoški center Slovenije, osrednja
strokovna institucija Zli raziskovanje,
razvoj iii·.sve~oval)je. na .področju Izo-

;J?rnževapj~ .o~r~sli~ y SI(l~~nljl, J~ prlre-
·dltelj tedna vseživljenjskega učenja, V 40
raztlčnih knijih po vsej Sloveniji ho'ta te-
den kar 6Q Izvajalcev (med njimi je 15 zn-:
sebntkov, 14 ljudskih univerz, pet študlj-
sk.lh krožkov, knjižnice, društva ltd.) Iz-
vedlo več kot 100 različnih prireditev s
400 rllzličnimi dogodki, so povedali na
včerajšnjl tiskovni konferenci Andra-
goškega centra Slovenije.

Teden vseživljenjske&a učenja jc odprl dr.
Ivan Kristan, predsednik državnega svetu, in
poudaril,' da prihaja učenje v središče člove-
kovega zanimanja, saj čas vse bolj prinaša

·spoznanje, da brez učenja niti posameznik
, niti družba kot celota ne bosta mogla bili VI!Č
uspešna, Slovesna otvoritev je bila posvečena
tudi petletnici delovanja Andragoškega centra.

Pomena znnnja se vse bolj zavedamo drugih vsebin, njihov je projekt lISpO-
in tudi v Sloveniji smo v zadnjih letih na sabljanju za življenjsko uspešnost, namen-
tem področju storili pomemben korak jen brezposelnim odraslim z manj leti
naprej. Pr] t~.m·ima velik pomen prav šolanja (v treh letih ga je končalo 40()
Andrllgoški"cen'ter Slovenije, ki ga je us- . Odraslih ali 0,4 odstotka brezposelnih
tanovila vlada' z namenom, da bi po- odraslih brez izobrazbe, v nekaj letih želijo
spešila izobraževanje odraslih. Andru- vanj pritegniti desetino brezposelnih
goški center je strokovna institucija, ki . ·odraslih brez temeljne izobrazbe itd.).
strokovno pomaga izvajalcem na terenu, Tudi teden vseživljenjskega učenja je
pripravlja podlage' za nacionalni pro- novost, ki naj hi postala vsakoletna prire-
gram izohraževanja odraslih itd. 17. ekipe ditcv, Pred petimi leti so ga prvič izvedli
6 ljudi je v petih letih nastal 30-članski v Veliki Britaniji, Slovenija pa je peta
kolektiv, iz katerega je prišlo veliko do- država, ki ga pripravlja. To bo teden in-
brih projektov, ki se že izvajajo po vsej Iorrnativnlh dni, predstavitev (študijskih
Sloveniji: v treh mestih deluje borza krožkov, programov za samostojno učenje,
znanja, po vzoru Švedske so vpeljali prve dejavnosti nasploh) in razstav. V Veliki
študijske krožke (teh je bilo v Sloveniji (.lritaniji se je pokazalo. da je teden
že 250 s prek 2500 udeleženci), nastajajo vseživljenjskega učenja praktičen način za
središča za samostojno učenje, oprernlje- razširjanje vedenja o vseh, ki ponujajo raz-
na s sodobno učno tehnologijo, v njih pa lične vrste učenja.
se odrasli lahko učijo tujih jezikov in Tntjnnu Vrbnjnk



Začel se je Teden vseživljenjskega učenja: prireditve ~ndnevi odprtih vrat po vsej Sloveniji

Na dobri poti v »učečo se deido«
, '

Vlada se na prošnjo zaso.financiranje projekta ni odzvala, ministrstvo za šolstvo pa ga uradno ni podprlo
LJUBLJANA, 1.-v Andragoškem centru Slovenije (ACS)so

včeraj slovesno odprli teden vseživljenjskega učenja, s katerim
naj bi po vzoru Velike Britanije, kjer so s tovrstnim spodbuja-
njem učenja odraslih začeli pred štirimi leti, prispevali k prodoru

\.J nove filozofije učenja in življenja.
Na pobudo Andragoškega de (prihodnje leto naj bi glavne

centra Slovenije, kije včeraj pro- nagrade dobile ime po Slovencu
slavil tudi petietnico ustanovitve, Karlu Osvaldu, ki je o pomenu
se bo v petih dneh v 40 krajih vseživljenjskega učenja pisal že
po vsej Sloveniji zvrstilo nekaj leta 1927) in organizirali še vr-
sto različnih prireditev, kjer bo- sto drugih aktivnosti, povezanih
do na ta ali oni način udejanjali z učenjem.
geslo Slovenija - učeča se de- Na novinarski konferenci pred
žela. Sodelovalo bo 60 zasebnih slovesnim odprtjem Tedna so o
in javnih ustanov - organizacij, delu, ACS in pomenu nove, v
ljudskih univerz, jezikovnih šol, razvitem svetu hitro prodirajoče
društev, srednjih šol in drugih, filozofije vseživljenjskega uče-
kjer bodo obiskovalcem predsta- nja spregovorili vodilni v ACS in
vljali že uveljavljene in mnoge povabljeni tuji gostje. Andrago-
nove oblike učenja ter svetova- ški center Slovenije, ki gaje vla-
li ljudem, kako se doizobraziti, da ustanovila pred petimi leti, da
kvalificirati, prekvalificirati, uči- bi tako pospešila razvoj izobra-
ti kitaro, jezik ali kaj drugega. ževanja odraslih, je svojo nalogo,
Vrstili se bodo tudi omizja, raz- opravil nadvse zadovoljivo; ob
stave, kulturne prireditve, zaslu- ustanovitvi je štel pet ljudi, zdaj
žnim za uspešno učenje odraslih je zaposluje 30, od katerih je ena
bodo podelili priznanja in nagra- tretjina že magistrirala ali dokto-

\.J

'.V/~(j~ip~,f'mc'
s, Nekdanji direktor 'ACS dr. Zoran Jelenc je dejal, da 'je
Teden vseživljenjskega učenja pomemb.en korak v Evropo, da
imajo drugod sicer daljšo tradicijo na tem področju, da pa smo
tudi v Sloveniji na dobri poti, da postanemo učeča se dežela.
Kako hitro bomo to postali, pa je odvisno tudi od tega, v
kakšni meri bodo sprejeli novi koncept učenja na pristojnih
ministrstvih, v vladi. Ni .najbolj spodbudno.je ob tem menil
dr. Jelenc, da se vlada n~ prošnjo za sofinanciranje projekta
ni odzvala, da ga' ministrstvo za šolstvo uradno ni podprlo, da
zavoda za ~olstvo med i.zvajalci prireditev na Tednu ni najti .. oo

rirala, ena tretjina pa si tovrstno
izobrazbo še pridobiva, je menila
nova direktorica mag. Vida Mo-
horčič Špolar. Ob razvojno raz-
iskovalnem in svetovalnem delu
so zaživeli številni projekti, kot
so borza znanja, posredovalnica
ponudb in povpraševanj po dolo-
čenih oblikah izobraževanja, ki
deluje že v Ljubljani, Mariboru
in Novem mestu in za katero je
iz leta v leto več zanimanja, t.
i. študijski krožki, v katerih s
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pomočjo usposobljenih mentor-
jev iz prostovoljnih, kulturnih,
zdravstvenih in drugih organi-
zacij obdeluje oziroma je ob-
delovalo najrazličnejše teme že
okoli 2500 ljudi, eksperimental-
ni center za mlajše odrasle, kjer
poskušajo k vnovičnemu učenju
pritegniti tiste, ki jih je neuspeh
v šoliizvrgel med brezposelne
in brezperspektivne, in še mnogi
drugi. (ri)
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Revolucija učenja
RANKA IVELJA

Leta 2000 bo 97 odstotkov s vetom ih informacij ozi-
roma znanja ustvarjenih v času od našega rojstva

naprej. V inženirsko-tehniških poklicih "saka leto zastari
20 odstotkov znanja. Sestinšestdeset odstotkov tehnolo-
gU. ki bodo obvladovala življenje sedanjih generacij. še
ni izumljenih. Samo približno dva odstotka delovne sile
se vsako leto obnovita s svežim dotokom iz šol. okoli 70
odstotkov sedanje zaposlene generacije bo tako delalo
še leta 2005. Posameznik bo v svojem življenju zamenjal
nekaj poklicev (!) in ne samo delovnih mest. To je le
nekaj podatkov. s katerimi strokovnjaki na mednarodnih
konferencah utemeljujejo potrebo po novi revoluciji -
revoluciji učenja. TIsto. kar je za 19. in 20. stoletje pome-
nilo obvezno šolanje. pravijo. bo za 21. stoletje pomenilo
vseživljenjsko izobraževanje. In zato seveda ni naključje.
da /liU OECD pripisuje ključno vlogo v gospodarskem
razvoju ali da je Evropska unija letošnje leto razglasila
za leto vseživljenjskega učenja.

O tem, da je nova filozofija izobraževanja postala
. temeljna filozofija tudi v slovenskih strokovnih kro-

gih. ni dvoma; da je najti zanjo posluh tudi na državni
ravni. pa med drugim priča novi zakon o izobraževanju
odraslih. ki vsaj v temeljnih črtah odseva nove poglede.
Dobro znamenje sta tudi rastoči delež javnih sredstev
za izobraževanje odraslih in vse večja pozornost pod-
jetništva in javnosti nasploh do (dolizobraievanja in
izpopolnjevanja. Kljub temu pa najbrž niso pretirane
ocene. da smo zlasti v primerjavi z nekaterimi razvitimi
državami na poti v »učečo se deželo« še zelo daleč od
cilja. .

Učenje odraslih. so ugotovili strokovnjaki, je še vedno
izločena iz polja javnih zadev. načelno sicer ima

veljavo. toda ko je treba zanj kaj narediti v praksi. je
»vsak manj pomemben politični dogodek pomembnejši
od učenja«, kot pravi dr. Zoran Jelenc. Vseživljenjskost
izobraževanja je na ravni politike še vedno fraza in ne
nacionalna strategija. izobraževanje še vedno najraje
mislimo v šolskih okvirih. V večini podjetij denimo le
stežka pristanejo na daljšo odsotnost delavca zaradi iz-
obraževalnega dopusta. silno težko pa bi najbrž našli
kakšnega direktorja, ki ne bi imel nič proti temu. da si
nekdo vzame dopust za študij nečesa. česar v delovni

. organizaciji sploh ne potrebujejo. kal'je denimo povsem
razumljivo na Danskem.

Toda najhujši in najnevarnejši je, kar zadeva izobraže-
va/Ije odraslih. pišmeuhovski odnos do katastrofalne

izobrazbene ravni prebivalstva. problema torej. katerega
reševanje bi moralo biti ena izmed nacionalnih prioritet.
pa je o njem tako v levem kot v desnem političnem spek-
Iru komaj kaj slišati. Po podatkih iz leta 1991 jih ima
del/imo med mladimi. starimi od 16 do 25 let. končano
samo osnOl'no šolo ali pa še te ne več kot polovica. Toliko
je po približnih računih tudi funkcionalno nepismenih.
ljudi torej. ki nimajo dovolj zna/lja in spretnosti niti za
obvladovanje osnovnih življenjskih in delovnih obvezno-
sti. kaj šele za nenehno prilagajanje novim tehnološkim
izzivom. Ne gre torej le za množico osebnih katastrof,
temveč tudi za tiktakajočo socialno bombo, kajti med
njimi jih 21. stoletja Ile bo veliko pričakalo samo kot
nezaposlenih. temveč tudi kot - nezaposljivih.

V~, 3-. ~ 19961.



ljanjeurep
0pOrJujenjjj ~aD;1

grsmih. . se ..stisnejo B) u6J.i
obiskovalci 'Jt1prescdijo poprečno 2~'
vsak dan zamenja pp25 do 27 ljudi. Na prostor za tao;
čaka od 40 do 5f) lju(li. Središče je odprto od 8. do. . ezea
petka dopofdafj),'tudi op sobotsb do 14. ure.Denee; v;pe{4, bodo
imeli med 11. in 17: l1IO na Kopitarjevi 5dan odprtih vrat ibogata
predstavitvijo programov. c'

• Do poznibyečemiD ur bodo danes injutri sprejemBu naključne
obiskovalce tudi JI' Slotti.y gradil Kodeljeyo - eJičakujfJjo tako
pedago§ke delavte j{(}t učence in Btarše.No~ojinjyt"; pripravIjRjo
večerni zabamejšlprogcam, y katerem se bodo bolj I!efor,mslno
pogovorili o dnel'mll predstavitvah. Zlasti zanimive, šo Glottine
novosti na POdr()čjuPaihohigiene pedagos1wga in ng;ojnegs deJIl.

Veto, Je. 229, 4. ~ 1996
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ODMEVI.

Na dobri poti v
»učečo se deželo«

v torkovi številki (1. okto-
bra 1996) časopisa Dnevnik
je bil objavljen članek z na-
slovom Na dobri poti v »uče-
čo se družbo«. Glede na to,
da je v okvirčku navedenega
prispevka z naslovom Vlada
pa nič, navedena trditev, ki
naj bi opravičila tak naslov,
obenem pa je v pod naslovu
prispevka zapisano: »Vlada
se na prošnjo za sofinancira-
nje projekta ni odzvala, mi-
nistrstvo za šolstvo pa ga ni
uradnopodprlo«, vas prosi-
mo, da objavite naslednji od-
govor.

Andragoški .center Slovenije
je v mesecu juniju 1996 po-
slal vladi Republike Slovenije
pobudo (brez predloga o so-'

(

financiranju oziroma zaželeni
višini sofinanciranja!) za orga-
nizacijo Tedna vseživljenjske-
ga učenja. Ko nas je vlada
R Slovenije zaprosila za mne-
nje o predlogu Andragoškega

, centra Republike Slovenije, da
se v Sloveniji vsako leto or-
ganizira Teden vseživljenjske-
ga učenja kot organiziran splet
aktivnosti za promocijostrate-
gije vseživljenjskega izobraže-
vanja, smo na ministrstvu za
šolstvo in šport predlog pod-
prli. Pri tem pa smo menili,
da bi bilo smiselno to pobudo
upoštevati pri pripravi nacio-
nalnega programa izobraževa-
nja odraslih, ki je v pripravi v
skladu s sprejetim zakonom o
izobraževanju odraslih. Pred-
postavljamo namreč, da bo ena
od sestavin nacionalnega pro-
grama v okviru infrastruktur-
nih dejavnosti tudi promocija
tega segmenta izobraževanja.
. Glede na to, da so sl)edstva v

letošnjem »šolskem delu« dr-
žavnega proračuna, namenje-
na izobraževanju odraslih, že
v celoti namensko razporejena,
ne bi mogli prevzemati nika-
kršnih finančnih obveznosti, ki
bi lahko nastale ob organizaci-
ji letošnjega Tedna vseživljenj-
skega učenja.

Andragoški center je Teden
vseživljenjskega učenja kot in-
frastrukturno dejavnost prijavil
tudi na razpis za sofinanciranje
izobraževanja odraslih v šol-
skem letu 1996/97. Prijava je
bila izbrana za sofinanciranje,
vendar iz istega razloga, kot je
opisan v prejšnjem odstavku,
v letošnjem koledarskem letu
te dejavnosti ne bomo mogli
sofinancirati, pač pa bo to mo-
goče v koledarskem (in s tem
proračunskem) letu 1997.

Kako je sprejet novi koncept
učenja, tj. koncept vseživljenj-

, skega učenja v Sloveniji, pa
lahko ponazorimo z naslednji-
mi dejstvi:

V okviru ministrstva RS za
šolstvo in šport je bil v letu
1990 organiziran poseben sek-
tor za up.ravne naloge v izobra-
ževanju odraslih. .

Leto dni kasneje je držav-
ni proračun vseboval posebno
postavko »izobraževanje odra-
slih«, ki je doslej rasla hitreje
kot celotni proračun oziroma
njegov »šolski del«; letni in-
deks rasti za to postavko je
bil npr. leta 1993 kar 160, leta
1996 pa 126, če kot izhodi-

. šče vzamemo leto 1990 z inde-
ksom 100. Iz te postavke »šol-
skega dela« državnega prora-
čuna so bila od leta 1991 naprej

zagotovljena sredstva pred-
vsem za:

- razvoj nujno potrebne in- ,
fra strukture (ustanovitev An-
dragoškega centra, razvoj izo-
braževalnih programov za od-
rasle, samostojen študij andra-
gogike, vsakoletna objava ka-
jaloga izobraževalne ponudbe
za odrasle, razvoj in ohranja-
nje javne mreže izobraževalnih
organizacij za odrasle);

- spodbujanje inovacij v sis-
temu izobraževanja odraslih, ki
so predvsem sestavina t. i. vse-
življenjskega izobraževanja in
učenja (funkcionalno opisme-
njevanje prebivalstva, študijski
krožki, borze znanja in središče
za samostojno učenje, razvoj'
izobraževanja in študija na da-
ljavo, pomoč brezposelnim s
posebnimi programi, razvoj t.
i. poklicnih tečajev, Center za
rrilajše odrasle, spodbujanje je-
zikovnega izobraževanja odra-
slih);

- finančno podporo izobra-
ževanju in učenju odraslih, ta-
ko da smo nekatere izobraže-
valne aktivnosti, ki so v našem
izobraževalnem prostoru no-
vosti in so predvsem namenje-
ne razvijanju »kulture učenja«
in »funkcionalne pismenosti«
ter pripravljenosti za stalno
učenje in izobraževanje (t. i.

vseživljenjsko izobraževanje),
financirali v celoti (ali sami
ali v sodelovanju z delovnim
resorjem) - razvoj borz zna-
nja in središč za samostojno
učenje, funkcionalno opisme-
njevanje prebivalstva, študij-O
ske krožke, nekatere pa smo
sofinancirali, tako da smo pri-
spevali tretjino stroškov in s
tem za toliko tudi znižali šol-
nine; gre za poklicno izobraže-

, vanje odraslih, jezikovno izo-
braževanje odraslih, ekološko
in državljansko izobraževanje
ipd. Trditve, ki so zapisane v
okvirčku in podnaslovu član-
ka, torej ne vzdržijo soočenja
z navedenimi dejstvi.
Mag. ANDREJA HOČEVAR,

predstavnica za tisk
Ministrstva za šolstvo in šport
Opomba uredništva: Da mini-
strstvo za šolstvo-uradno nipod-
prlo Tedna, je na tiskovni kon-
ferenci izjavil dr. Zoran Jelenc,
kar v okvirčku tudi jasno piše .



Naj imamo na svoje šolanje še tako kisle spomine - in
neprijeten okus ob misli na podrejen položaj tistega, ki so mu
ponavadi pripovedovali, da četudi zna, zna premalo - to še ni
dovolj krepek: izgovor, da bi se učenju v svojem življenju z
olsjšsajem. odrekli, ko končno zapustimo šolske ip študijske
klopi: Bolj kot vse govorsnce in smernice je/prsvker minuli
Teden vseživljenjskega učenja na srečo potrdil, da, vsej počesi,
pozitivnejši odnos do učenja kot »netrsgičnegs« dela normal-
nega življenja prenike tudi v.pore slovenske;druibe (ki se
žal lahko »pohvsli«, da ima dobrih 40 odstotkov prebivalce v
komaj kon/ano ali celo nedokončano osnovno šolo).

Bil je ne le prvi te vrste v Sloveniji, pač)Ja je n<Jšodržnvo
uvrstil med peščico tistih držav, ki so ,kaj ta~ • "spoljobne
organizirqti - vEvropi so to zaenkrat le Velika ,[,anija(letos
so imelij)~ttitob~tJ.t.~va1ni teden), Šv;C'l .. ' o svetu
se jim pridlu~{ljet!iše li fl:ika in ' zato
'zsčudi c/ok ' ečem O b!asti\

'odo tega~ 'egQY n ·P!Iq.o
zbiranjep orovin ~1?a.
široko raz napo ljenajraz1 'o' '0 osti
in živ prik.ai;1is[ega, kar se in kakor se jh krajih,
ustanovah in 'neformalnih združenjih #z uspehom
učijo.

Na razpispqbudnika te pomembne izobrf!.tevalJ1e manife-
stacije prihodnosti, Andrsgoškegn centra Slovenije,'se je prija-
vilo 60 izvajalcev, ki so želeli predstaviti svoje delo in programe
širši javnosti, po izteku rszpisenegs roka pa so seoglašali še
novi in novi - ki pa bodo morali žal počaka ti na prihodnji lak
teden. Dr. Zoran Jelenc, velik motor te vseslovenske učno-pro-
mocijske prireditve fi nsjžlshtnejšem pomenu. te skovsnke, je
prepričan, da tak teden tudi prihodnje leto - bo. Bo, četudi je
sitno zaradi denarja; a je na srečo dovolj esgnsnih ljudi, ki od-
tehtajo gluhost in odsotnost sponzorjev. Bi jih bilo, sponzorjev
namreč, pa najbrž dovolj, ko bi vprogram vnesli še vsaj kakšno
tretjerszredno kolesarsko ali nogometno tekmo,.se človekn
utrne grenka misel. A nam pač še manjka nekaj časa, da homo
spregledali, kaj je pravzaprav tisto, kar nam je potrebno vsaj
toliko kot kruh. ZnanJe. ., ,

Toliko-bolj razveseljuje podatek, da se jenaprvem Tednu
vseživlJenjskega.: ueenja v več tot 40 slovenskih kt.ajihzvrstilo
,več kot sto pri(edit'e;V:Mnoge so trajale pb vesdan.JJogodkov
.je bilo teko qgoJ[4f}Oinniso bilinsmenj . ,. eževenju
qdraslih,'ne" , eIJefpfo dejavno vanje\!

,iii svet 4 cent . il.i
~ P .

<5 ti
po k
v8empi;i]
vdrug!poJ, . ,

PO besed dr. Zorana Jelenca je p/esene <tdikakovost
izvedbe ter domjselnost p05ameznikov in, ustanq'lj'saj niso 'pri- '
pravili zgoij preprostejšib dnevo~ odprtih vrst in razstav, am-
pak· tudidelsvaico zmožnostjo aktivnega sodelOT!arJja,k1ubska
srečanja, razprave, omizja, testiranja (za tuje Jezike), konver-
zscijo s tujimi gosti, predstavitve v nakupovalnih središčih,
snketirsli so mimoidoče in predstavili ugotovitve in podobno.
Zlasti majhni kraji so presenetili z iznajdljivostjo (dr: Jelenc
izpostavlja Lopsr blizu Kopra, Šentjur pri Celju, Grosuplje
in še nekatere, zlasti take, kier so znali Teden vseživljenjskega
učenja spremeniti v krajevni praznik skoncerti, razstavami ...}.

Kaj pa lokalna skupnost, vodstva občin, uradno od države
zadolžena ze'dejavno spodbujanje širokih neformalnih oblik
učenja? No, tu so pohvale bolj izjeme kot pravilo. Kjer so
se zasli »dokopati« do župana, so ga pripravili do kakega
pozdrs vneg« negovoreiprizedevsnjs, tista uspe'šna:pa so semo '
dokazala, da mora pobuda izvirati iz najš:iršegakroga, torej
naravnost od piebivslcev; ki lahko edini l'csničn,opiemaknejo
toge občinsk: oblasti Da je učinke T.ednavseživljenjskega
izobtsževep]. eketerib'okoljih že krepko čutitj;pakaž;y med
drugim tt1dirfaj€LjubljllIl~P' teden iiobil«
kar št . o' za,sam" Otona
Župa ."
1J:žič
kultUlt].,

)~;':.,~~t,Jt;:.~

'Delo, Je. 232, 7. ~ 1996



"0 TedI1~;v~ež.i~Ue~js~egaučenja ~I . ','\..t.·..~:•...:..'.?it..'.·.,.'.·.··.,...r;.."'.ft..:.:?.D·.'...···".·"M'.'.'.'. E.'.·V..< .:.I';!~[i'.,.' pove ~,ebesed~ sama, Kot.t~k~n.~ ,'. ,~e~ }.mose, s ,pr~jektbmTVU vlad~ kot tudi minister i::Ho,I':"
,(TVY)'J50r stl!ln~,m~.\n,skupnem, ' ,'''.Y;'0~Yq,v /" ' .. ~. ' ,','t,~.: Je zapisana tudi v pravkar sprejeti prijavili na razpis 'J..1SSza sofi- stvo m šport ob njegovem odprtju
'pr9jektu"c!#aYlja~0v,:inodgovor-'- l' ': ' %~',4%'"":~'i<,':''''''', ,-'" :,' , ," r '»šolskhakonodliji« V Zakonu o' ,nanciranje izobraževanja odraslih ,sporo~ila' organizatorju TVU in
nih organovRep~blike Slovenije"}.": ,:,:(, ' ,;" ,:",' , " >:" ' ' " organizaciji-in-financiranjuvzgo- v, šolskem letu 1996/97' in Sek- , . 60, prijavljenim izvajalcem prire-

, .in.tako-,opredeli"»svoj-odnosdo i znanili SI~1Q,gažes pr.:1mpISlI)q~' je in-izobraževanja, ki .je krovni tor;'za!izobražev~jeYodnlslih~~ri~";dite'v,,:IiP,'vse'j:SI(lveI;liji'ter'Jidele-
~'u,čenja';,,s tem, pa ,tudi' do Z1\a~'I pr~qse~!~u D~o~šku, potem pa," zakon,za vs:o'vzgojo in izobraže- ~Š$:Ii:isJ~t~§(~pvestjl~:;'d~,'Je;"! že.ncein$Qii.V~fa~S ,vs~ik~Šn.o

nja kot .odločujočega 'dejavnik/}(.. smo« pisali !~,(h:.nJeI?llSllJ1le9-~: yanje,;'piše'(2. ,člen.- cilji), da je bH".projektiiQi~'"z(JlIian~ira:Ai.bese.d9;~:iaj)opotI;lico;",če'že' ne
,.,:nizvoja~lo:Y~~ije,«.' ~~dsednfka:, (9. septembra 1~96)'mgaprosili, ' meu'cilji:-siste.ma.'vzgoj.ei~ izo~ tlje iz,:.sredstev,·:za1zo?r~~.vanj~"~\'prizii3?j,a~~,\,roj~kt~.ki':Qb:eležu:·

N 'd brl 't"·. . sm~'~ez~anlhl~a bomo TVU,or:; da}n; ~redsedf!1~. vlade ppdP.f~" ' ?~a~ev~nJa~~~»spo?b~Jan~evse- '9~~as~l~v '-:-~Q~,!PF!Vlt~,.~ )~Š(W:, Je ~,,:ropsko;~~~o~~ezlvIJeI1J*ostJ'. a,o fi PO IVo, .ganizirali že v letu 1996 ~ to ,na]o nas projekt, ~rosl;h,pa smo tudi življenjskosti izobraževanja«: V, skemAelu« drž~yneglfProračuna:' mčenJa.~Pa'mč!:.:' o.o' o ;j,,".

~učečo'Sedež~locc/ bi:bil,t\iaLp~špevek' ~:lci~en!jek > ~apogovor;,kJ,e~bl.muJ~o pr<?-;' Z.~onu 'o i~~braževanjg:o'dr~slih; o Pf61:il~n1ASS"~~:;seved~ je>.4a : .: Na tiskovni ~o%~ienC!Se~a~:
oo) Pod tem naslo~dUl,je.yDnev- o"f;yrop~~~~~,J~~ y~e~~y,lJ~nJ$:e-, J~ktpodrobneje po~asU1h.~ovabl-' ~ Je,krov~I,~akon.-za'lzobrazeva- ~m~,denaIJ~»~ 'žepu«m,,~a igll, •:Jal~da ocj?ovor~:n.!l,vpra~anJe;~-
niku 'z dne 4. oktobra ..mag. An- o!,g~: t+č,e1JJ,a",;:,·.,pr~~!?~W,!:p,~,~srno'\hsmo,.ga,naod~rt~e.TVU In Peto,. nje odra$.I.I~,1>a!(~;čJen.-:-načel~), še.:k?Ove k;91~~?č!i~ane;b91Il1~I,o f,kaJ se država 111::-()dzVala)la,~SO
c)rejaHočevar v imequ :Ministr-" o}l~u\lli;l.i;P9ArQ~~~Jš,~,prpgrijIn, v,' I .oble~~coACS\ ~l b~9:odgovora. da,temeIJllz6b~~ze:,a~Jeo~~a~hh s~,'};ebodo pr9J,~,ftl,zlt'~9!s~9;)e~. : po~~do,.pre1>~o~tQ,~e..,:,ew·l~,t~~
stva za šolstvo in šport "(l\fŠŠ) 'o'l1~Š,«r:l:J~9,pl~,U.~Je"iPJ,l9,;igl~~fj.:r,;ToreJ.Je .re~o~dL, oMmlstrstv.o za: o na,nllčel~o»vse.zI~~e~~s~ostJI:oc,' to,;:t.??g/97~a,č~l~~f.in.~nwr,~~:;~el(.: ga,:;žal.. ne.'t~J~h:mJI:po: va,s~~

"objavila.odgovor na'~č~a~ek;,ki' .::p.~CW~W~.:p,~~ql~&~o,)~,,to;:4~,š~lstvom ,s.port.ura.d~oprojekta: b:ažev~nJ~«;'Vsez,lyIJenJsko=: v~~t\l 1~97,P() :~~r~J7;~Ju,~oye~~J:,:,?Bg?v(),~"kJer;sl~e,~:.aokaJ;sam~:.
poročll'$i,tiskQvI)ikonferenci 'Y.::':na,J~:s<:::Pfp~~J<~:~t~w,est~;',:,~prqra-,; ru podprlo. ~a~aJ'Il1I~lster.na ~d:. n~e.(učenje ,od ro~s.tva.dosrru:tl) I?r?r~čU?a,JPpa Je.n~y'~QnP"'~{~~h.T",,,~f1ve~tn(Lgovon~erosoočanju det
Andragoškems:e~tru:~IQy~nije ";~1fI1s~:~,e~,~~~~~~~asledpJ~: . PrtJe:!Yll::n', ~bl~tnlc9 AvCS ~I; .. mk~orne. more bltl?)Se~lTIenvtIz-,g\,j~pqnJ~aa.~~ta:,f~:~.~~~~J~ko':~1!0\:',~.~~~~;('.:}::::'.,~:'o'<,,,. ,.' ';,- ,

"ob.:o~priju":Tedna:vseživlje~j~ , . let.o m,~Pl~1..?,aiq~PFj;l)<$t"~,~&"pr~-:., . ~oslat9-?:.-?fnega.·04treh'~~avU1h, ,?brazevanJa({, kot plš~te~,p~cpa .~f,',H.tekaJ;j,.~:~.,)." t~\n~".,\::vll')r.t ,:,';~l;"~!,i,:,~,;"~p~~~NC
skega )ičenja (objavljen ho~- dlop,dtj:o,q'\Ovš~uJ~'p~aprlo J,20,,' se~~ta~.exrte.~eč ~evodJo.~e~-: J~ra~no ~asprotno ~qzobra~evll~..;~~~r(~,~,e.fIv}J,~nJsk,f};}:!~enJe-~r.!.L:1

"tobl'in996).Uredništvo je pri- ·,~~eleženceYI~.~\lP$Čl.I}e:!l1.~.'posv,~~~,tOlJa"",~a,LZ,?b;.:u;,e.v..a~J~qd~aS!lh.,,.Je nje"Je njegov s~gment,' še: bol~; ~ty..~~J.~.:;~n.,eg~ U.I~ra..m~g~;,r.e.~o,l\!..
.pfsalo; da j~'novi~arkav' švo~:; Andr~~6~~~~:f,~šW~~S~pve~j'~;·.. ~tv~LI?InlJ,t:qye,;pr~s?J~,7:7n~ar, pa't.o's~~eda:'ve1Ja,'za:.šolan~e,ki. J~I~~~~~Il~1:le.-l1.~Š_j?,~pa~j~•."
jemčlanku o tlskovnl ~onferen~ ..»Vsezl~.llep~slSp,u.cen.~e:;:-POg~.r, . ~11 P,9vT~~~01e..Mlm~t~r>~~v~~:,J~š~ m:JI.p~Jel?'kot~zobra~evl!-, medresorskr; torej'vladni 'projekt'
ci povzela .le moje izjave. To.je za p[ezlv!'t.Je.1Il',kakovost«, J<ar~; bIJe~ll"se~e,~a~dr. Zg.ag~~~a,:seSI:, nje.vVseživljenjskost izobraževa-' -:-smo se s predlogom neposredno
čisto res in tudi to lahke.rečem . smo mu tudi sporočili: Ker-ni.bi-" . '<feropravičila :zarad~za~~n9stJi nja prinaša.vvzgojo in-izobraže-' 'obrnili na predsednika vlade. Za~'
da'de poročala zelo korektno; ,.loodgovorami ticiQpi~rt}!>;so se~! f,d~gt!lji;~,ad~v~~i ...Y • ,:" ',;"'. .' vanje -nekajpomembnega jo pa' kaj vašeministrstvo ob naši-vlogi .

, TUdi yečiqa 'tega, :kar je: naJ>i-' . vrstile naše pob~de, ,d~'S~se~tll'i·r t'N\h~<?;nas ;Ul" obve~~I.I,.·da:~J~{ je.;i~enači:ev p~rriena in .možno~ yladi'na,š~eva,lep6da~eo ra.zvoju.
sala mag. Hočevarjeva.vje ,{es. .nemo sp~ed~e,dnl~ollun:tia.ti ' v.J~qa/l' MSS;pre,~I~gpo?pr,'o: m.;:d~.lo·X~. , S~I:11~obr~zevanJ_aotr?~ IIi 'm~a-m ~nan~lra~JulZ0?raZevanJa:o?"
Kjeje torej problemž : ..',; . o, vtem letu: financira vsaj t!.ska.nJeil zve~!s· J.eI)1pobude,' Okat~n,h..ph' dme 'ter -izobraževarijaodraslih, o raslih, zakaj.govorite leo denarju .
'~)illd.(agQški cerit~t· ~lov~nije 'pi'~m.i(i'c'ijsl~ill,gra?ivza ',mvtJ, za>1 šete"_TIla~.A~dr;~j~:ljoče~ar:~e..J . kiplorata b!ti kcimplemeritar,niin, za' šolstvo.zakaj- MS.Sp~evzema '

(AE:S)Je od'začetkajunija pa vse " .potrebe. s\f>vensklh,·o.bč~,,·KOl1~'" ye4a,;p'a~aclOn,~l,nt..pr9~,~~~'\Z,-~.'.enakovredni. ter enakopravni po-; vsq:kompeteI)tnos,t ur. odgovor- .
do začetka Tednevseživljenjske- " čno.smo'predsednika Drnovška le':' ?br~~eyanJa.•odr~slih nyobsega; dročji vsega'sistema vzgoje in iz-. ,nost v' zvezi' s tem? Zakaj vaš
ga'.učenja' (TVU) po~la:J'pr~d~~7' ,š:e\'l~udno)ovab.ili"das\!:.udeleži?l~sse~~! ,~~:Ja~,I?~nlo. s,pojm~~' , 'obraž~yanja~če~avnosta-različni. minister hiusir~zllo razložil pro-
dniku slovenske vlade' dr..•.Jane: svečanega-odprtja,' TVU ,m' Pete" 1 :?,~ezlvlJenJskp.,učenje.", Vseži-, Izjvašega pisanja lahko:sklepam ·blema,pre.dsepruku vlade= vse to'

. zu Drnovšku:in njegovimnajož~"?bletnice ustanovitve-if; -delova-] 'YUr~j*ci·.uče~ji~,'(nevem, .zakaj" dvoje, davaše jn naše ministrstvo sovprašaIija~{ob:katerilise Velja'
jim organom (voditeljici kabineta 'nja'A~S;iNa,\'se,to :~j:bilo'.niti[ r, , ~~,p~ačujete s,t. i.,-:t~kp~meI}o-:" ne uporablja prav,izrazov, ki so v . zamisliti. ;,,<, r: ".;,,"
in generalnemu sekretarju) skupaj ugovorovniti opravičila, Torej jes'', 'Y~~Q!),oi .l~?styar,izobraževanjal ' njegovi pristojnosti, in da spričo o:. Danes.žeIahko .re~em;·da je

.štiri pisma in eno vabilo.Predse-' res':»V!a4<l'pf~lič;«',','(:;- "' ". • l .odraslih, temveč je temeljno na-itega tudi mi ravna:v skladu.zna- .projektzelo.dobro 'uspel in'da-ga.
.dniku smo predlagali;' naj. vlada- ',' Pisali,snl'otpqi miriistruz\l'š~l-' j #10 invodilo vse.današnje vzgo-' čeli..po katerih se mora-zakonsko jeSlovenija sprejela, Pričakova-:
na eni-od svojih sej.razpravlja.stvo in.športdn Slavku Gabr.ucSe.-*~I je-in izobražev~ja.TQ:n'ain lepo ravnati. ", . li:sIl1o,'da bosta tako predsednik
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LJUDJE..VELIKO ZNAJO IN HOCEJO,
potrebujejo pa spodbudo, da znanje
pokažejo in dop_olniJ~·o_· _

Leto 1996 je Evropska skupnost razglasila za leto vseživljenjskega .
izobraževanja. Andragoški center Slovenije je dal pObudo iateden
vseživljenjskega- učenja, različne prireditve, omizja, dnevi odprtih
vtat in predstavitve oblik učenja in izobraževanja pa so poteKali po
vsej Sloveniji. Prav v teh dneh je Center praznoval petletnico'svojega
uspešnega delovanja.

Načelo delovanja ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJEje bilo
ves čas: od študija in analiz do izdelave modela, usposabljanje osebja,

'vpeljevanje v prakso, razvijanja omrežja in evslvscijeučinkov ter zo-
pet naprej v raziskovanje in razvoj .. To velja tako za urejanje sistema
izobraževanja odraslih kot tudi za širjenje kulture izobraževanja in
učenja v Sloveniji ..Takšna usmeritev dovoljuje rast temeljne infrastruk-
ture za učenje in izobraževanje odraslih.

Načelo takšnega ,delovanja najbolj zgovorno prikazujejo izidi
projektov, ki jih je-razvil Center. V Sloveniji delujejo zdaj tri borze
znanja: v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu ..Upamo, da bodo delo-
vale še drugje. V takšni obliki menjave znanja sodeluje več kot 4000
ljudi, ki znanje Iščejo, in več kot 3000, ki ga ponujajo. Študijskih
krožkov, vpelj~nih v letu 1993 po švedskem zgledu, je bilo v treh letih
250. Vnjih se je srečeveloskotei 2500 ljudi vseh starosti, ki so si izbi-
rali različne teme, povezane z okolietn, v katerem delujejo. S prido-
bljenim znanjem bogatijo sebe in okolico, jo skušajo spreminjati, to pa
jih spodbuja,da iščejo zmeraj novo znanje:

Odpirajo se nova središča za samostojno učenje, ki naj bi ljudem
omogočsls učenje. po njihovih željah in o ritmu, ki jim je prilagojen.
Podatki kažejo, da so ljudje s tako obliko več kot zadovoljni. Samo v
enem središču, ki deluje le eno leto, se je 'izobraževalo 400 ljudi. Na
različne načine in po različnih poteh pridobljeno znanje bo postopno
mogoče ugotoviti in ga' tudi potrditi - to je zasnova centrov za ugota-
vljanje in potrjevanje znanja. Mlajšim odraslim, ki so ob izstopu iz si-
stema šolanja ostali brez izobrezbe, je že, upamo, da jih bo še več, na-
menjen Center' za mlajše odrasle. Usposabljanje za življenjsko
uspešnost je projekt, ki preučuje, vzroke, obseg funkcionalne pismeno-
sti v Sloveniji in razvija dejavnosti za njeno zmanjševanje oziroma
preprečevanje.!..;

Precej]« bilo narejeno za izobraževanje brezposelnih, za izobreže-
venje ze demokracijo, za nacionalni program izobraževanja Odraslih,
za tig delovne sile, za boljšo intormirenost, za boljše učenje. !../

Naše delovanje je usmerjeno v razvijanje spodbud na državni, lo-
kalni' in podjetniški ravni in pri posameznikih. S spodbudami po-
večujemo ne le izobraževalno ponudbo, temveč tudi povpraševanje
po izobraževanju. 'Številke, o katerih sem govorila, potrjujejo, da smo
pri tem .poslsnstvu. uspešni .. Vsa druge področja centra, ,kot so izo-
.brsievenje, informiranje, publiciranje, svetovarijein mednarodno so-
delovanje, so temu podrejene, vse pa je usmerjeno h končnemu cilju -
širjenju kultuteučen]« in izobraževai1ja: ' '

Iz govora direktorice ACS
mDg. VIDEA. MOHORIČ ŠPPLAR

, Na Andragoškem centru Slo-
'ven ije so slovesno' podelili potr-
dila vodjem in mentorjem štu-
dijskih krožkov ter učiteljem v
progrsmih usposabljanja za ži-
'yljenjsko uspešnost. Kulturno
prireditev so pripravili člani štu-
'dijskega krožke iz istrske vasi
l.opar. Z veliko vnemo 'iščejo
stare glasbene, motive in tako
predstavljajo malo, raziskano
kulturno dediščino te pokrajine.
Podelitve, seje udeležil predsed-
nik, Odbora zii 'kulturo, šOlstvo
in šport Državnega zbora Slove-
nije Rudi Moge, in poudaril,- da
bo 21. stoletje, stoletje učenja.
Tudi pri nas .se zavedamo po-
mena znanja~" zato rtuširjemo
možnosti za izobraževanje mls-
dih in odraslih. Znanja pa si ni
mogoče pridobiti enkrat za vse
'življenje; zato' so' raznolike
oblike 'izobraževanja zelo po-

, membne. Me,d njimi so tudi štu-
dijski krožki in usposabljanje za
življenjsko uspešnost.> .

Studijski kroiki ljudem omo-
gočajo, da se v svojem okolju
učijo, kar jih je že od nekdaj ze-
nimalo, a za to niso imeli pri-
ložnosti. V, Sloveniji so se
uveljavili po švedskem zgledu.
Že prvo leto se je odzvalo 300
liudi, čeprav so mnogi dvomili,
da bo ta oblika učenja uspela,
in se spraševali, ali se ne učimo
; .. = - ':: ~." ~ .. ::.: ..' '

predvsem takrat, ko se moramo.
Usposabljanje za življenjsko
uspešnost je splošnoizobteževelni,
program za brezposelne odrasle z
manj leti šolanja. Z raziskavo o
funkcionalni pismenosti so odkri-
li, da številni odrasli nimajo do-
volj znanja, da bi delali v neneb-
'no spreminjajoči se družbi. Pro-
gram, ki so ga pripravili, je 200-
urniin poteka IIobliki seminarjev
in delavnic. V 21 izobraževalnih
ustanovah ga jedosiej končalo
400 udeležencev. Mnogi so po-
tem še nadaljevali šolanje. Sode-
lavci Andragoškega centra Slove-
nije so spoznali, da ljudje mar-
sikaj znajo in hočejo, potrebujejo
pa spOdbudo,da svoje znanje po-
kažejo in dopolnijo. \

Nekateri izmed. tistih, ki, so
prejeli potrdila o uspešno opra-
vljenem usposabljanju za vodje in
mentorje študIjskih krožkov ter
učitelje ,v programih - usposa-

..bljanja za življenjsko uspešnost,
zdaj prvič stopajo med andra-
gQške delavce. Mag. Vida' Mo-
horčič Špolar, direktorica Andra-
goškega centr.i Slovenije, pravi,
da vsak človek nosi svoje boga-
stvo, zato andragogi zdaj 'po-
stajajo bogatejši. Nevidna mreža
z vozliščemv Andragoškem cen-
tru je čedalje goste je prepredena
po vsej Sloveniji.

BARBARA HANUŠ

\.:.
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