
Andragoški kolokvij 2007
Andragoški center Slovenije je lanski Il. andragoški kolokvij pri-

pravil v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje RS. Tema
tega osrednjega strokovnega dogodka v sklopu Tedna vseživljenjske-
ga učenja 2007 je bila Akcijski načrt za učenje odraslih - priznavanje
neformalnega in priložnostnega učenja ter šolski sistem. Namen ko-
lokvija, ki je potekal 12. decembra lani, je bil razmisliti o napredku
glede priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja v Sloveniji
ter opredeliti nadaljnje korake, ki bi neformalno in priložnostno učenje
bolj ozavestili v praksi strokovne javnosti in drugih. Tema kolokvija se
je navezovala na eno od petih temeljnih prednosti sporočila Evropske
komisije Učenje odraslih: Za učenje ni nikoli prepozno in na Akcijski
načrt za učenje odraslih: Za učenje je vedno pravi čas.



Teden vseživljenjskega
učenja na CDI Univerzum
(19. - 25. maj)
Pod strokovnim vodstvom
Andragoškega centra Slovenije
Teden vseživljenjskega
učenja, TVU, slovenski festival
učenja, stopa že v svoje drugo
desetletje. Na eDI Univerzum
se lahko pohvalimo še z
daljšo tradicijo, več kot 50
let izkušenj v izobraževanju
odraslih. Zadnji dve desetletji
delujemo v prostorih v Šiški,
na Grošljevi ul. 4. Za letošnji
teden vseživljenjskega
učenja pripravljamo številna
zanimiva predavanja in
delavnice. Pokazati želimo,
da je v današnjem času, ko
so informacije, znanje in
razumevanje nujno potrebni za
osebnostni in poklicni razvoj,
učenje lahko zabavno in hkrati
učinkovito.
Program brezplačnih
delavnic:
• 19. 5. od 18. do 19.ure:
Biblioterapija. Knjige nam
lahko spremenijo življenje.

• 20. 5. od 10. do 18. ure: Dan
odprtih vrat za vse, ki vas
zanima dokončanje srednje
ali osnovne šole.
• 20.5. od 16.30 do 17.30:
Predstavitev sodobnih
metod pri poučevanju
angleščine za odrasle.
• 20.5. od 18. do 19.ure: Joga
za boljšo koncentracijo in
lažje učenje.
• 21. 5. od 10. do 12. ure in
od 18. do 20. ure vam bomo
v okviru Svetovalnega
središča Ljubljana predstavili
možnosti za izobraževanje
in načine spoprijemanja s
težavami, s katerimi se v času
izobraževanja srečujete.
• 21. 5. od 11.do 13. ure in od
17.do 19.ure: PowerPointni
bav-bav.
• 22. 5. od 11.do 13. ure in
od 17.do 19.ure: Digitalna
fotografija za začetnike

I • 22. 5. od 18. do 19.30:
Enostavne ekološke rešitve
v vrtu. Učna ura za vse, ki nam
ni vseeno za naše zdravje in
zdravje našega planeta
• 23. 5. od 16.30 do 18.30:
Do you speak English?
Predstavitev spletnih strani za
samostojno učenje angleščine.
Mateja Vurnik, Špelajurak;
infoeecdi-uruoerzum.si



Učenju bodo namenili kar dva meseca
Teden vseživljenjskega učenja na Dolenjskem

Delo, 07.05.2008

Prireditve, na seznamu jih je 356, bo pripravilo 114 izvajalcev v koordinaciji RlC Novo mesto
Novo mesto - V Razvojno-izobraževalnem centru Novo mesto (RIC) so včeraj predstavili
Teden vseživljenjskega učenja, ki bo uradno trajal od 19. do 25. maja, a se je na Dolenjskem
že začel, učenju pa bodo namenili kar dva meseca. Tiskovna konferenca je bila kljub dokaj
zgodnji uri dobro obiskana, saj so zbudili radovednost z napovedjo francosko-nemškega
zajtrka. Z domiselnost jo in raznovrstno ponudbo nameravajo pritegniti čim več udeležencev
tudi v dej avnosti v okviru tedna.

Teden vseživljenjskega učenja kot osrednjo vseslovensko prireditev za promocijo učenja vseh
generacij že trinajsto leto pripravlja Andragoški center Slovenije. Doslej je bil vedno oktobra,
letos pa so ga prenesli v pomlad. Zaradi tega bo nekaj težav s financiranjem prireditev, ki so
za udeležence brezplačne. Projekt je vse doslej podpiralo ministrstvo za šolstvo in šport, ki
letos še ni objavilo razpisa. Po besedah direktorice RIC Marjete Gašperšič bodo poskušali
denar za pokritje materialnih stroškov projekta dobiti po opravljenem delu. Pri izvedbi
projekta sicer pomagata ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in zavod za
zaposlovanje, del dejavnosti bo sofinanciran iz evropskih skladov, pomagajo novomeška
občina in letos prvič donatorji, pomemben pa bo tudi prispevek Centra vseživljenjskega
učenja Dolenjske.

V koordinaciji RlC se bo v sedemnajstih dolenjskih in belokranjskih občinah v maju in juniju
zvrstilo 356 prireditev, kijih bo pripravilo 114 izvajalcev. »Že leta so naše osnovno vodilo
enake možnosti za vse, zato so programi pripravljeni za vse starosti in za zelo različne ciljne
skupine,« je poudarila Gašperšičeva. Na tiskovni konferenci sta udeležbo v Tednu
vseživljenjskega učenja predstavila dva od sodelujočih izvajalcev, predsednica Društva
podeželskih žena Dolenjske Toplice Angelca Matkovič in predstavnik Društva revmatikov
Slovenije Andrej Gregorčič.

Obe društvi se bosta zelo dejavno vključili v izvedbo tedna, žensko predvsem z degustacijo
domačih dobrot, revmatiki pa bodo v tem času v Dolenjskih Toplicah gostili znano švicarsko
revmatologinjo. RlC bo v sodelovanju z različnimi izvajalci poskrbel za francoski in
avstrijsko-nemški teden, Svetovalno središče Novo mesto pa po besedah Tine Kržišnik
pripravlja predavanja o zdravilnih rastlinah, nordijski hoji, prav tako tudi spletno učenje
računalništva.

Posebnost letošnjega tedna vseživljenjskega učenja, ki je povezano s slovenskim
predsedovanjem EU in evropskim letom medkultumega dialoga s sloganom Združeni v
različnosti, bosta bazar in zaposlitveni sejem. Organizatorji so poskrbeli tudi za dobro
informiranje o vseh dejavnostih v okviru tedna vseživljenjskega učenja, saj bodo zloženke,
brošure in druga obvestila o prireditvah dostopna na vseh javnih mestih, na spletu in tudi v
medijih.

Zdenka Lindič - Dragaš
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Na Dolenjskem s prireditvami bogat Teden vseživljenjskega učenja

Novo mesto - Tednu vseživljenjskega
učenja (1VU), ki po vsej Sloveniji
poteka maja in junija, se kot koor-
dinator dogodkov in izvajalcev na
Dolenjskem in v Beli krajini tudi
letos pridružuje novomeški Razvoj-
no-izobraževalni center (RlC).K so-
delovanju je pritegnil 114 izvajalcev,
ki so kakor koli povezani z izo-
braževanjem v vseh življenjskih ob-
dobjih. V dveh mesecih se bo tako na
območju dolenjskih in belokranjskih
občin zvrstilo 356 dogodkov. Pri-
reditve so brezplačne, njihovo os-

novno vodilo pa je »Enake možnosti
za vse«,

Konec maja, denimo, bodo v fran-
coskem tednu obiskovalci spozna-
'vali francosko kuhinjo in se naučili
kakšno francosko besedo, v avstrijo
ska-nemškem tednu vzačetku junija
pa spoznali mesto Mannheim in
prisluhnili nemškim pravljicam. Bre-
zposelne in vse, ki jih zanima pro-
blematika zaposlovanja, 15. maja va-
bijo na zaposlitveni sejem, med dru-
gim pa bo javnosti konec maja svoja
vrata odprl tudi novomeški Revoz.

Kot pravi Marjeta Gašperšič, di-
rektorica RIC, se je letos nekoliko
zataknilo pri financiranju projekta,
saj je RlC v veliki meri odvisen od
državnih razpisov. "Del dejavnosti
pokrivamo s pomočjo evropskih fi-
nančnih skladov, novomeške občine
in sami, uspeli smo' pridobiti tudi
nekaj donatorjev. Izvedbo TVU je
vsako leto podprlo še ministrstvo za
šolstvo in šport, vendar razpisa letos
še ni bilo. Kljub temu napovedni
dogodki za zdaj niso ogroženi,« je
dodala. da



Dogodki tedna vseživljenjskega učenja vse do 30. junija
DNEVNIK, Aktualno - sreda, 13.05.2009 17:01 Tekst: Sabina Lokar

Ljubljana - V ponedeljek se začenja teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga letos že 14. po vrsti pripravlja Andragoški center
Slovenije. Čeprav TVU uradno poteka do 17. maja, se bodo dogodki, povezani z njim, vrstili vse do 30. junija.

Nacionalno odprtje TVU je bilo včeraj v Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma. Na prireditvi so podelili tudi priznanja
ACS 2008 za izjemne dosežke pri učenju odraslih, in sicer posameznikom, skupini in društvom, ustanovam, podjetju ali lokalni
skupnosti. Priznanja so tako prejeli Mladen Dudek iz Ljubljane, Nuša llovar iz Žalca, Zlatka Kolman iz Pišec, Martina Brezar iz
Črnomlja, Študijski krožek Maga gora iz Ajdovščine, Prostovoljni kulturni mediatorji v Loškem muzeju, Umetnost pripovedovanja
pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje iz Ljubljane, Marta Kopun Košuta iz Kontovela pri Trstu, Marjetka Popovski iz Izole,
Špela Pohar iz Pirana, delovna skupina Projekt za življenje iz Maribora, Štajerska turistična zveza, Zavod za obveščanje,
raziskovanje, organiziranje in načrtovanje Oron iz Starega trga pri Ložu, Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave ter
podjetje Mercator.
Letos bo na TVU sodelovalo več kot 600 različnih izvajalcev, prav tako bo tudi letos 20. maja potekal andragoški kolokvij. Tema bo
izobraževanje starejših odraslih, kar je ena od osrednjih tem letošnjega TVU. >Tretje< življenjsko obdobje namreč postaja vse
pomembnejši izziv, z njim pa tudi potreba po vključevanju v vseživljenjsko učenje in dejavno življenje do poznih let.



V Postojni se začenja teden vseživljenjskega učenja

Delo, 15.05.2008

Napovedanih več kot 50 dogodkov - Vseživljenjsko učenje postaja rdeča nit delovanja
Ljudske univerze Postojna - Danes v Cerknici, v soboto v Postojni
Postojna - Teden vseživljenjskega učenja v Postojni je že tradicionalno dogajanje, tako rekoč
festival številnih prireditev in delavnic, ki jih iz leta v leto pripravijo šole, zavodi, domovi,
vrtci in drugi, sodeluje pa tudi občina. Za letošnji teden, ki se bo raztegnil na mesec in pol,
napovedujejo več kot 50 dogodkov samo v Postojni, v sosednjih občinah Cerknica, Ilirska
Bistrica in Pivka pa še osem. Vseživljenjsko učenje postaja tudi rdeča nit prihodnjega
delovanja postojnske Ljudske univerze.

Aprila je vodenje Ljudske univerze prevzel dr. Dejan Hozjan, javnost pa ga bo lahko
spoznala prav v tednu vseživljenjskega učenja, ki ga bodo v Postojni odprli v soboto ob 16.30,
že danes ob 17. uri pa v Cerknici. Vseživljenjsko učenje bo tudi moto delovanja novega
direktorja, ki meni, da se mora ustanova, doslej namenjena izobraževanju odraslih, preobraziti
za vseživlj enj sko izobraževanje vseh. »Lani sprejeto nacionalno strategijo vseživljenjskega
učenja želimo prenesti na regionalno raven, zato nameravamo z Andragoškim društvom
Slovenije v Postojni pripraviti posvet na to temo,« pojasnjuje Hozjan.

In kakšna orodja namerava za to uporabiti novi direktor ljudske univerze? Udeležencem
prihodnjega tedna vseživljenjskega učenja in drugih izobraževanj, ki jih organizira ljudska
univerza, bodo razdelili ankete o izobraževalnih potrebah in pričakovanjih. V prihodnjem
tednu in pozneje namerava direktor obiskati kadrovske službe 40 podjetij na Postojnskem,
Bistriškem, Cerkniškem in Sežanskem, cilj teh obiskov pa naj bi bil ustvariti partnerski odnos
med mogočimi izvajalci in uporabniki izobraževanja v regiji.

Pedagoške dejavnosti bodo širili na treh področjih: v partnerstvu s Skandinavci in Britanci, s
katerimi ima Dejan Hozjan že izkušnje, naj bi izvedli izobraževanje družbeno ranljivih
skupin, na primer brezposelnih; Ljudska univerza naj bi kmalu podpisala pristopno izjavo na
nacionalni ravni o ustanovitvi Univerze za tretje življenjsko obdobje v Postojni, k čemur
vabijo domača društva upokojencev, upokojenih učiteljev in Dom starejših občanov;
ustanoviti nameravajo tudi Borzo znanja, saj je najbližja šele v Novi Gorici, širili pa bodo tudi
program (ne)formalnega poklicnega in višješolskega strokovnega izobraževanja.

Dragica Jaksetič



Na kratko 3
Delo, 16.05.2008

Ex-tempore v lesu

Postojna - Med 9. in 17. uro bo jutri potekal prvi kiparski ex-tempore Les - naše bogastvo, ki
ga organizira Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna v sodelovanju z Društvom likovnih
pedagogov Primorske ter Obalno galerijo Piran. Sodelovali bodo učenci tretjega triletja
osnovnih šol, dijaki in študenti Obalno-kraške regije in zamejstva. Razstavo bodo odprli v
postojnski galeriji Na vogalu ob 16.30 v okviru začetka tedna vseživljenjskega učenja. V
kulturnem programu bodo nastopili MPZ iz Japonske ter MPZ Studeno. D. J.



Teden prerasel v festival učečih se ljudi
Vseživljenjsko učenje

Delo, 16.05.2008

Prvič podelili oskarje za učenje - V enem mesecu 60 prireditev - Tretji po obisku, drugi po
izvajalcih
Žalec- Mirica Vasle iz Griž pri Žalcu je poleg Janje Tajnšek iz Celja in Sonje Šket iz Šmarja
pri Jelšah dobitnica prvega oskarja za učenje, ki so ga ob začetku tedna vseživljenjskega
učenja in ob koncu prvega izobraževalnega obdobja v Centru vseživljenjskega učenja
Savinjske regije včeraj prvič podelili na UPI Ljudski univerzi Žalec. V izobraževalne
programe žalske ljudske univerze je vključena pet let, v tem času je končala trgovsko šolo,
štiri tečaje angleščine, poleti pa namerava maturirati na srednji ekonomski šoli. Mirica, ki je
stara 26 let in zdaj dela kot trgovka v Velenju, je odločena nadaljevati šolanje s pomočjo
programov ljudske univerze.

Mirica Vaslese zaradi slabih gmotnih razmer družine ni mogla redno šolati, zato se je
zaposlila v podjetju Novem, kjer je delala tudi po 12 ur na dan. Delalaje, šla na izpit in z
izpita spet na delo, je povedala včeraj, ko je presenečena in ponosna prejela nagrado. Ker
sčasoma ni več zmogla hudega tempa, se je zaposlila v trgovskem podjetju v Velenju, kamor
se z avtobusom vsak dan vozi iz Griž. V popoldanski izmeni čaka na avtobus tudi več kot dve
uri. Da bo bolj mobilna, si bo s prvimi prihranki po maturi kupila avto. Da bi ljudem pobliže
predstavili učne možnosti injih opozorili na pomen vseživljenjskega učenja, so se v UPI
(usposabljanje in permanentno izobraževanje) že na začetku leta 1996 vključili v
organiziranje tedna vseživljenjskega učenja. DirektoricaFranja Centrihje na včerajšnji
predstavitvi poudarila, da ta teden, ki je v Žalcu v enajstih letih prerasel v enomesečni
festival, sodelujoči izkoristijo predvsem za predstavitev možnosti za učenje. Ljudje se radi
odzovejo na pripravljene prireditve. Tehje samo lani obiskalo 1400 ljudi.

Program, ki ga usklajuje UPI Ljudska univerza Žalec, bo potekal do 27. junija in se s 60
brezplačnimi prireditvami 40 izvajalcev razširil čez meje Spodnje Savinjske doline na celjsko
območje. Njihov skupni imenovalec je evropsko leto medkultumega dialoga. Na vseh
prireditvah, kjer bo veliko izobraževalnih delavnic, predavanj, svetovalnih pogovorov in
razstav, bodo obiskovalce opozarjali na pomen in vsenavzočnost vseživljenjskega učenja.

Franja Centrih je prepričana, da se v Spodnji Savinjski dolini in Žalcu kot pomembnem
izobraževalnem središču že kažejo pomembni učinki enajstletne priprave tedna
vseživljenjskega učenja: po številu obiskovalcev je namreč to območje na tretjem mestu v
Sloveniji, po številu izvajalcev pa na drugem.

Damjana Stamejčič



Na kratko 5
Delo, 20.05.2008

Teden vseživljenjskega učenja na Jesenicah

Jesenice - Ob tednu vseživljenjskega učenja bodo na Jesenicah ta teden pripravili več kot 80
prireditev, ki bodo po besedah Maje Radinovič Hajdič, predsednice organizacijskega odbora
tedna vseživljenjskega učenja, uglašene predvsem na evropsko leto medku1tumega dialoga in
500. obletnico rojstva Primoža Trubarja. K organizaciji prireditev so pritegnili različne
organizacije, ki bodo pripravile prireditve in druge dogodke za vse generacije. Osrednja
prireditev bo v četrtek, ko bodo na Stari Savi (če bo dež pa v jeseniškem gledališču) pripravili
predstavo Županova Micka, ki so jo pripravile slovenske organizacije iz treh držav (Slovenija,
Avstrija, Italija). Maja Radinovič Hajdič je še poudarila, da mora učenje v vseh življenjskih
obdobjih postati življenjski slog in dodala, da za učenje ni nikoli prepozno. Bl. R.



Učiti se moramo vse življenje, je sporočilo
Teden vseživljenjskega učenja

Delo, 20.05.2008

Osrednji temi v Mariboru sta medkulturni dialog ter Trubar in protestantizem - Ženske se več
izobražujejo
Maribor - V Viteški dvorani mariborskega gradu so v petek uradno odprli Teden
vseživljenjskega učenja (TVU), v sklopu tega pa se bo v Mariboru do konca maja zvrstilo
približno 166 različnih prireditev (večinaje osredotočena v tem tednu). Znanja željnim so na
voljo brezplačno, urnik dogodkov paje na spletnem naslovu tvu.acs.si/koledar.

Po besedah Melite Cimerman, direktorice Andragoškega zavoda Maribor, ki je koordinator
tukajšnjega tedna TVU, na njem sodeluje 27 ponudnikov (ustanov, organizacij, društev). Ti
prirejajo razna predavanja, strokovna srečanja, delavnice, študijske in debatne krožke, športne
dogodke, koncerte, razstave itn., osrednji temi celotnega programa pa sta evropsko leto
medkulturnega dialoga ter 500. obletnica rojstva Primoža Trubarja in pomen protestantizma.

»Cilj je poudariti, da se moramo učiti skozi vse življenje, ne samo za poklic, temveč tudi za
osebnostni razvoj,« pravi Cimermanova o pomenu TVU. Slednji je po njenih besedah
namenjen vsem generacijam: od najmlajših in tistih, ki vstopajo na trg dela, do starejših, ki se
pripravljajo na tretje življenjsko obdobje. »Demografska slika v Evropi se v zadnjem času
izrazito spreminja, in sicer je čedalje več starejših ljudi. Vendar lahko ti še dejavno sodelujejo
na družbenem in poklicnem področju.«

Sicer statistični podatki kažejo, da se v Sloveniji v vseživljenjsko učenje vključuje približno
15 odstotkov ljudi, starih od 25 do 60 let. Najbolj se dodatno izobražujejo tisti, ki že imajo
visoko stopnjo izobrazbe; pri tem ženske to počnejo pogosteje kot moški.

Miha Rubin



Poskus uravnoteženja trga dela
Zaposlitveni sejem Izkoristite priložnost

Delo, 21.05.2008

Mlade so vzpodbujali za poklice v kovinarstvu in strojništvu, gradbeništvu ter gostinstvu in
turizmu »Manj vredni« poklici naj bodo deležni večje pozornosti - Dobri delavci so
praviloma ustrezno nagrajeni
Maribor - Ni skrivnost, da poklici v kovinarstvu in strojništvu, gradbeništvu ter gostinstvu in
turizmu sodijo med deficitarne. Povpraševanje po kadrih je iz leta v leto večje, ponudba pa
čedalje manjša. Zavod RS za zaposlovanje, območna služba Maribor, je poskušal neskladje na
trgu dela vsaj malce uravnotežiti z zaposlitvenim sejmom Izkoristite priložnost, ki ga je včeraj
pripravil v okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Iskalcem zaposlitve je bilo na voljo 1000
delovnih mest.

Direktorica območne službe Maribor zavoda zaposlovanje Valentina Plemenitaš je
poudarila, da so sejem namenili predvsem mladim. V Mariboru jih je namreč v evidenco
brezposelnih prijavljenih 1500, od tega jih je kar 448 brez strokovne izobrazbe. Aleksandra
Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice, je pojasnila, da se s težavo, kako
pridobiti mlade za delo v deficitarnih poklicih, ne srečujejo samo slovenski delodajalci,
marveč je ta težava skupna večini evropskih držav.

Po besedah Podgornikove delovno okolje pri nas ni ravno spodbudno za razvoj človeških
potencialov, zato posledično nastajajo neskladja med poklicnimi in zaposlitvenimi cilji mladih
ter ponudbo dela. Vpis v gimnazije narašča, zanimanje za tehnične poklice pa upada: »Eden
izmed razlogov za takšno stanje je tudi tradicionalna miselnost pri vrednotenju različnih
poklicev ter pri delitvi na moške in ženske poklice. Poklici, ki so umeščeni nižje na vrednostni
lestvici, bi morali biti deležni večje pozornosti, saj so za gospodarstvo zelo potrebni.«

Podpredsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor (OOZM) Igor Meglič je
spomnil, da so obrtniki že na začetku devetdesetih let opozarjali, da bodo nastala strukturna
neskladja na trgu dela. Obrtniki so sicer pobudniki pravilnega oblikovanja izobraževalnih
programov, vendar z njimi še niso povsem zadovoljni, poudarja Meglič: »A zadeve se počasi
premikajo v pravo smer in počasi bomo dobili kader, ki bo lahko dvigoval produktivnost, brez
katere Slovenija ne bo konkurenčna. S konkurenčnost jo pa bodo prišle tudi višje plače.«

Trenutno so potrebe obrtnikov po delavcih zelo velike, pri čemer je razlika med
gospodarstvom in drobno obrtjo v tem, pravi Meglič, da mala in srednja podjetja potrebujejo
več izobraženih delavcev (vsaj s triletno poklicno izobrazbo) z individualnimi izkušnjami. Ob
tem ni mogel mimo zaslužkov, ki so predvsem v manjših podjetjih precej bolj odvisni od
storilnosti posameznika kot pa izobrazbe: »Ni nenavadno, če ima varilec enako plačo kot
inženir. Upam, da se bodo mladi v prihodnje bolj odločali za perspektivne poklice, sicer se
nam bo zgodilo, da bomo morali inštalaterju za zamenjavo armature plačati sto evrov, saj
inštalaterjev preprosto ne bo. Morda bodo takrat mladi le razmislili, da so to perspektivni
poklici, kjer je mogoče tudi ustrezno zaslužiti.«

O možnostih dobrega zaslužka je spregovoril še Peter Rajšek iz sekcije za gostinstvo pri
OOZM. Pravi, da plače v gostinstvu presegajo raven izobrazbe zaposlenih. Osnovna plača za
kuharja in natakarja znaša skoraj 600 evrov, a se gostinci po Rajškovih besedah obnašajo
tržno in dobrim delavcem izplačujejo tudi po 1000 evrov plače. Ob temje postregel še z



modrostjo, naj si vsak najde delo, ki ga bo opravljal z veseljem, in z uspehom mu bo rastla
tudi cena.

Robert Galun



Na kratko 3
Delo, 23.05.2008

Je to zate tudi kulturno?

Nova Gorica - Teden vseživljenjskega učenja, ki se bo na Ljudski univerzi Nova Gorica
začel v ponedeljek, bodo do petka, 30. maja, zaznamovale delavnice, predavanja, nastopi,
predstavitve in umetniško izražanje, ki so tako ali drugače povezani z medkulturnim
dialogom. Organizatorji so tematski sklop zato poimenovali »Je to zate tudi kulturno?«.
Predavatelji bodo obiskovalcem predstavili medgeneracijski dialog, bistvo dobrega nastopa,
kulturo za volanom, sprejemanje in razumevanje drugih kultur, kulturo pitja vina, bonton tako
in drugače, kulturo glasbe in umetniške utrinke mladih, v sredo, na primer, bodo odprli tudi
fotografsko razstavo Martine Kajfež, mednarodno priznanega top modela, z naslovom
Glamurozna fotografija za vsakogar. K. Ž.
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D Datum: 22.10.2008, avtor: VIOLETA VATOVEC EINSPIELER, stran: CELJSKO (21), vir: Večer
Projekt za evropski kvalifikacijski okvir
Sodelujoče v projektu zanimajo predvsem orodja oziroma načm uspešne prevedbe pok.li01ih in izobraževalnih kvalifikadj ter kompe:tenc, pridobljenih tudi skozi
proces Vseživljenjskega učenja
Svet Evrope je 26. september razglasil za vsakoletni Evropski dan jezikov .. ob tem dnevu že vse od leta 2001 opozarjajo ...

D Datum: 19.9.2008, avtor: Branko Žunec, stran: PREKMURJE, PRLEKDA (23), vir: Večer
Med odraslimi manj zanimanja za izobraževanje
v svetovalnem središču Ljudske univerze so organizirali že deseto prireditev Senje za učenje, teče tudi projekt Center Vseživljenjskega učenja Pomurja
"Začeli smo s kuharskimi ...

D Datum: 23.5.2008, avtor: JASMINA CEHNAR, stran: MARIBOR (20), vir: Večer
Invalidnost kot del Človeške razliČnosti
Storitvena in invalidsko ~djetje Ozara že ves teden živi v prav posebnem ustvarjalnem duhu
V teden Vseživljenjskega učenja ...

D Datum: 22.5.2008, avtor: Oglasna služba, stran: PRIREDITVENI VODNIK (43), vir: Večer
Prireditveni vodnik
CELJE.. SLG ..J. Steinbeck: LJUDJE IN MIŠI. Režiser Samo M. Strelec. Abonma petek večerni in izven. Petek, 23. 5., 19.30. J. Steinbeck: LJUDJE IN MIŠI. Režiser
Samo M. Strelec. Abonma sob...

1:1 Datum: 22.5.2008, avtor: Oglasna služba, stran: PRIREDITVENI VODNIK (43), vir: Večer
Prireditveni vodnik
CELJE.. SLG ..J. Steinbeck: LJUDJEIN MIŠI. Režiser Samo M. Strelec. Abonma petek večerni in izven. Petek, 23. S., 19.30. J. Steinbeck: LJUDJEIN MIŠI. Režiser
Samo M. Strelec. Abonma sob...

1:1 Datum: 22.5.2008, avtor: Tatjana Vrbnjak, stran: MARIBOR (20), vir: Večer
Teden vseživljenjskega uČenja
Tudi danes bo ob tednu Vseživljenjskega učenja vrsta prireditev. Tako bodo ob 10. uri v mariborskem Mestnem parku pumovci pričeli prireditev Podari pločevinko
(pripravili bodo igre s plače ...

1:1 Datum: 21.5.2008, avtor: Oglasna služba, stran: PRIREDITVENI VOONIK (43), vir: Večer
Prireditveni vodnik
GUEDAUŠČECELJE.. SLG ..J. Steinbeck LJUDJEIN MIŠI. Režiser Samo M. Strelec. Abonma četrtek večerni in izven. četrtek, 22. S., 19.30. J. Steinbeck LJUDJEIN
MIŠI. Režiser Samo M. Stre ...

D Datum: 21.5.2008, avtor: GORDANA POS5NIG, stran: CELJSKO (22), vir: Večer
Teden vseživljenjskega uČenja tudi na Ljudski univerzi Celje
Na Ljudski univerzi (elje poudarjajo, da se čovek danes izobražuje vse življenje
V Tednu vseživljenjskega učenja, ki poteka od 19. do 2S. maja, razširjeno pa...

D Datum: 20.5.2008, avtor: Oglasna služba, stran: PRIREDITVENI VOONIK (44), vir: Večer
Prireditveni vodnik
GUEDAUŠČECELJE.. SLG ..J. Glowacki ČETRTA SESTRA(ČETVRTA SESTRA). Gavella GDP zagreb. NE ZAMUDITE! Za izven. Sreda, 21. S., 19.30. J. Steinbeck
LJUDJE IN MIŠI. Režiser Samo M. Strele ...

D Datum: 20.5.2008, avtor: Tatjana Vrbnjak, stran: MARIBOR (19), vir: Večer
Teden vseživljenjskega uČenja
V Sloveniji poteka teden Vseživljenjskega učenja, ki javnost ozavešča o pomenu pridobivanja novega znanja in spretnosti v vseh obdobjih življenja. Vrsta
najrazličnejših prireditev je tudi ...

!:! Datum: 17.5.2008, avtor: Tatjana Vrbnjak, stran: MARIBOR (18), vir: Večer
Štiri tisoč prireditev na slovenskem festivalu uČenja
Vseživljenjsko učenje je postalo domač pojem, vse bolj je prepoznana kot nujnost za kakovostno življenje v vseh življenjskih obdobjih. V Sloveniji na pomembnost
vse ...

D Datum: 17.5.2008, avtor: VIOLETA VATOVEC EINSPIELER, stran: CELJSKO (22), vir: Večer
Oskarii za uČenje
Ljudska univerza Žalec ima pester program za teden Vseživljenjskega učenja
Oskar za učenje je priznanje, ki ga je UPI (usposabljanje in permanentno izobraževanje) Ljudska univerza žalec pode ...
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