Priloga 1: Dobitniki priznanj za učenje in znanje
odraslih
Drugo srečanje mreže TVU 2018, MIZŠ Ljubljana, 20. 3. 2018

STATISTIKA 1997–2017
Po kategorijah:
Posamezniki
Skupine
Ustanove

109
56
43
208

Po statistični regiji:
Osrednjeslovenska
Podravska
Gorenjska
Savinjska
Pomurska
Goriška
Obalno-kraška
Jugovzhodna Slovenija
Notranjsko-kraška
Posavska
Tujina
Koroška
Zasavska

71
22
18
17
14
13
13
11
11
7
6
4
1
208

Posamezniki po spolu:
Ženske
Moški

60
49
109

Skupine po dejavnosti:
Razno
Društva
Študijski krožki
PUM

25
15
13
3
56

Ustanove nacionalnega/regionalnega značaja
Podjetja
Ustanove za izobraževanje odraslih
Lokalne skupnosti
Drugo

14
9
7
7
6
43

Ustanove:

DOBITNIKI PRIZNANJA ACS 2017
Emilija Milka Erbežnik
[Ž; 79; osrednjeslovenska]

Kandidatka, danes upokojenka, kljub slabim življenjskim pogojem in nespodbudnemu delovnemu
okolju ustvarja duhovno veličino in ekonomsko blagostanje z odpovedovanjem in stalnim vlaganjem v
svoj razvoj.
Darja Smrkolj
[Ž; 51; osrednjeslovenska]

Kandidatka je pritlikave rasti in se celo življenje spopada s predsodki, zaradi česar se je v preteklosti
bala iti med ljudi. Na prvo delavnico jo je prijavila prijateljica, saj sama ni imela dovolj poguma. V 5
letih je opravila preko 500 ur učenja.
Minka Kočevar
[Ž; 53; jugovzhodna]

Profesorica kemije in biologije z več diplomami išče pot iz brezposelnosti in dela za določen čas preko
izobraževanja in delovanja v društvih, predvsem pa z razvojem novih dejavnosti družinske kmetije.
Delovna skupina »Planinstvo za invalide/OPP«
[osrednjeslovenska]

Interdisciplinarna delovna skupina ustvarja podporno okolje za invalide/osebe s posebnimi
potrebami, da bodo lahko doživeli planine. Pripravili so orodji za aktivacijo invalidov in usposabljanje
strokovnih delavcev.
Občina Ajdovščina
[goriška]

Občina Ajdovščina nameni velik delež sredstev izobraževalnim programom in podpira nove s
poudarkom na ranljivih skupinah: brezposelnih, mladih in podeželskem prebivalstvu.

RAZPIS ZA PRIZNANJA ACS
Razpis je bil odprt od 15. septembra do 14. oktobra 2017.

BREZPLAČNE OBJAVE:





e-Novičke (september 2017).
Objava na spletni strani ACS: www.acs.si
Objava na spletni strani TVU: tvu.acs.si
Objava na TVU FB:
www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja

UGOTOVITVE:




Med veljavnimi 11 predlogi za Priznanje ACS 2017 imamo:
o v I. kategoriji (posamezniki) 8 predlogov,
o v II. kategoriji (društvo, skupina, skupnost) 1 predlog,
o v III. kategoriji (ustanova) 2 predloga.
Prispelo je šest predlogov manj kot v preteklem letu.

POVZETEK:
Prispeli predlogi za priznanja ACS so popolni, a zelo različni tako po kvaliteti kot kvantiteti. Še
posebno izstopajo predlogi za kategoriji skupin in ustanov/podjetij/lokalnih skupnosti. Ocenjevanje
predlogov razumemo kot podrejeno ocenjevanju kandidatov, saj iščemo posameznike, ki bodo
najboljši »ambasadorji« vseživljenjskega učenja. S povzemanjem predloge poenotimo, nekateri s tem
pridobijo, drugi izgubijo. Do vseh skušamo biti nepristranski in objektivni.
Za promocijo vseživljenjskega učenja in doseganje najširše javnosti je smiselno izbirati kandidate, ki
so različni po spolu, starosti, geografskem poreklu in dejavnostih, s katerimi se ukvarjajo. Če to
upoštevamo, pozitivno diskriminiramo moške in mlade, ki se v našem razpisu in tudi kot udeleženci
vseživljenjskega učenja redkeje pojavljajo. Morda moramo ravno zato prav njih najbolj promovirati.
Med posamezniki je 7 kandidatk in 1 kandidat.
Glede na starost jih lahko razporedimo v naslednje kategorije: Emilija je v svojih 70., Nada v 60.,
Slavica, Darja in Minka v 50., Borut in Marjeta v 40. in Kaja v 30. letih.
Kandidature lahko razporedimo po regijah: po trije predlogi prihajajo iz osrednjeslovenske in
podravske, dva iz savinjske, po eden iz obalno-kraške, jugovzhodne in goriške regije.

