
Objavljeno 19. 12. 2017 

Statøpis – statistični pregled Slovenije 2017 

Statistični urad RS je objavil publikacijo Statøpis – statistični pregled Slovenije 2017, v kateri skuša 
statistiko kar najbolj približati uporabnikom. Zbrali so podatke, za katere menijo, da so zanimivi, aktualni 
in pomembni. Predstavili so jih z infografikami in drugimi grafičnimi prikazi ter dopolnili s kratkimi 
besedilnimi poudarki. Vabljeni k branju. 

  

Objavljeno  18. 12. 2017 

Izšle decembrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Vabimo vas k branju zadnje številke glasila e-Novičke Andragoškega centra Slovenije, kjer predstavljamo bogato dogajanje 
in objavljamo novice o izobraževanju odraslih v Sloveniji ter po svetu. Udeležili smo se dogodkov ob zaključku projektov v 
letu 2017, spremljali e-platformo EPALE in druge zanimive vire. Napovedujemo dogajanje v prihodnjem letu, v rubriki 
Kotiček je vaš pa objavljamo prispevke naših partnerje. 

  

 Objavljeno  20. 11. 2017 

Izšle novembrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

V tokratni številki  e-Novičk poročamo o  dogodkih doma in po svetu, ki so zaznamovali izobraževanje odraslih in 
vseživljenjsko učenje v preteklem in tem mesecu. Povzemamo dogajanje uvodnega sestanka Tedna vseživljenjskega učenja 
(TVU) 2018, posredujemo vtise udeležencev konference Gradimo mostove in CONFINTEA VI ter napovedujemo številne 
dogodke v tem in prihodnjem mesecu. V rubriki Kotiček je vaš objavljamo vaše prispevke, tokrat o obletnicah in 
praznovanjih.  

  

Objavljeno 10. 11. 2017 

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 

Vabljeni na letni posvet o izobraževanju odraslih, ki bo 28. novembra 2017 v hotelu Mons (Four Points by Sheraton 
Ljubljana Mons Hotel). 
Letni posvet je redno srečanje nosilcev politike, stroke in prakse na tem področju. Je priložnost za ovrednotenje prehojenih 
poti in doseženih ciljev v preteklem letu. Obenem je dogodek namenjen informiranju in razpravi o izzivih in usmeritvah, ki 
bodo krojili naše delovanje v prihodnje. Posvet je tudi priložnost za neformalne stike, ki krepijo našo skupno zavezanost 
razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji. LPoIO že sedmo leto po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) organizira Andragoški center Slovenije.   

Vabimo vas na spletno stran posveta http://pro.acs.si/lp2017, kjer najdete podrobne informacije o dogodku. Prijave na 
posvet so možne do 20. 11.  

  

Objavljeno 23. 10. 2017 

"Učne delavnice" za najtežje zaposljive 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z Zavodom RS za zaposlovanje podpisalo pogodbo za 
izvajanje programa "Učne delavnice". Namen "Učne delavnice" je informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju 
brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. S programom  "Učnih delavnic" 
bodo spodbujali subvencionirano zaposlovanje v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetjih oziroma pri vseh 
ostalih upravičenih delodajalcih, pa tudi razvoj dejavnosti in zaposlovanje v že obstoječih socialnih podjetjih z namenom 
socialne, poklicne in delovne rehabilitacije ter integracije oseb iz ranljivih brezposelnih oseb. Cilj je vključitev 1.000 oseb iz 
najbolj ranljive in najtežje zaposljive skupine brezposelnih. Za obdobje 2017-2022 znaša skupna višina sredstev, 
namenjenih za izvedbo programa, dobrih 16 milijonov evrov, od tega bo 12,9 milijona evrov prispeval Evropski socialni 
sklad. Zavod RS za zaposlovanje bo javno povabilo objavil v novembru 2017. 

  

Objavljeno 18. 10. 2017 

Izšle oktobrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Vabimo vas, da prelistate najnovejšo številko e-Novičk, v kateri objavljamo odmeve na 21. andragoški kolokvij, napovednik 
TVU 2018, poročila in reportaže s številnih dogodkov doma, v mednarodnem okolju pa so poudarjene predvsem 
medkulturne kompetence. 

http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9743/statopis_2017.pdf
http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/december.pdf
http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/november.pdf
http://pro.acs.si/lp2017
http://www.mddsz.gov.si/si/
https://www.ess.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/8271/
http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf


 

Objavljeno 16. 10. 2017 

Izobraževanje starejših odraslih – izziv za andragoške delavce 

Enodnevna delavnica andragoškega spopolnjevanja z naslovom Izobraževanje starejših odraslih – izziv za andragoške 
delavce je namenjena vsem, ki delate na področju vzgoje in izobraževanja, še posebej pa andragoškim delavcem in drugim, 
ki se pri svojem delu srečujejo s populacijo starejših odraslih, učiteljem različnih strok, ki izvajajo izobraževanje odraslih v 
različnih izobraževalnih organizacijah, kamor se vključujejo (tudi) starejši odrasli, mentorjem in prostovoljcem, ki se v 
različnih oblikah skupnostnega izobraževanja srečujejo s starejšimi odraslimi … Več o delavnici najdete v vabilu. Izpolnjeno 
prijavnico pošljite najkasneje do srede, 15. novembra 2017 na e-naslov neda.dordevic@acs.si. 

Vabim vas, da prelistate najnovejšo številko e-Novičk, v kateri objavljamo odmeve na 21. andragoški kolokvij, napovednik 
TVU 2018, poročila in reportaže s številnih dogodkov doma, v mednarodnem okolju pa so poudarjene predvsem 
medkulturne kompetence. 

   

Objavljeno 21. 9. 2017 

Izšla septembrska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

Vabimo vas, da preberete najnovejšo številko e-Novičk, v kateri napovedujemo številne dogodke, ki se bodo odvili v 
naslednjih tednih. Med njimi so andragoški kolokvij, Dnevi slovenskih svetovalnih središč, Festival za tretje življenjsko 
obdobje in Letni posvet o izobraževanju odraslih. Odprt je tudi razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih za 
leto 2017. Ne spreglejte niti rubrike EPALE, novosti med publikacijami ter številnih zanimivih domačih in tujih novic s 
področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.  

  

Objavljeno 20. 9. 2017 

21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO  

Andragoški center Slovenije (ACS) v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina vabi na 21. andragoški kolokvij – osrednje 
strokovno srečanje v projektu Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2017. Dogodek je namenjen premisleku o vlogi 
neformalnega izobraževanja v sodobnih razmerah, katerih stalnica so – spremembe! 

Strokovno srečanje bo potekalo v treh programskih sklopih: 
prvi (3. 10. od 10. do 13. ure) bo namenjen prikazu dejavnosti, izkušenj in izzivov neformalnega izobraževanja na lokalni 
ravni; 
v drugem (3. 10. od 13. do 18. ure) bodo udeleženci izmenjali spoznanja s strokovnih dogodkov EPUO, ki so bili namenjeni 
razpravi o možnostih zagotavljanja razvoja temeljnih in drugih spretnosti za izbrane ciljne skupine prebivalstva, ter jih 
obogatili s širšo razpravo; 
tretji (4. 10. od 9. do 15. ure) – kolokvij v ožjem smislu – bo namenjen razmisleku o neformalnem izobraževanju odraslih 
kot strategiji prilagajanja na spremembe v družbi in naravi. 

Vabimo vas, da si ogledate vabilo. Podrobnejše informacije o dogodku in prijavi (do 25. septembra) najdete na spletni 
strani andragoškega kolokvija. 

  

Objavljeno 18. 9. 2017 

Iščemo nove ambasadorje učenja za leto 2017 

Od 15. septembra do 14. oktobra 2017 je odprt razpis za prijavo dobitnikov Priznanj Andragoškega 
centra Slovenije za leto 2017. Iščemo posameznike ali skupine odraslih, ki se nenehno učijo, so v navdih 
drugim in se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja. Prav tako nas zanimajo zgodbe tistih ustanov, 
podjetij in lokalnih skupnosti, ki vlagajo v kakovost znanja svojih zaposlenih, prebivalcev v svojih okoljih z 
namenom reševanja ekoloških, trajnostnih, kulturnih, ekonomskih in drugih vprašanj, hkrati pa ne 
zapirajo svojih vrat za druge, ki se želijo od njih kaj novega naučiti.  

Dodatne informacije so ves čas trajanja razpisa na voljo pri Darijanu Novaku (E: darijan.novak@acs.si, T: 
01 5842 582). 

  

Objavljeno 31. 8. 2017 

Izšla dvojna številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

https://izobrazevanje.acs.si/dokumenti/KOLEDAR/koledar_2017/starejsi/vabilo_izobrazevanje_starejsih_odraslih_23.11.17.pdf
mailto:neda.dordevic@acs.si
http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/september.pdf
http://www.acs.si/
http://www.lu-ajdovscina.si/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/opis/
http://pro.acs.si/documents/ak2017/Vabilo_AK_EPUO.pdf
http://pro.acs.si/ak2017/prijava/
http://pro.acs.si/ak2017/
http://pro.acs.si/ak2017/
http://tvu.acs.si/priznanja/razpis/
http://tvu.acs.si/priznanja/razpis/
mailto:darijan.novak@acs.si


Izšla je letošnja dvojna poletna številka spletnega časopisa e-Novičke Andragoškega centra Slovenije. Med mnogimi 
novicami, ki jih prinaša zadnja izdaja, izpostavljamo nekaj naslovov: Kam po znanje v šolskem letu 2017/2018?, V letu 2017 
postopek za Zeleni znak kakovosti prvič po novem Pravilniku, Najava Dnevov svetovalnih središč 2017, Generalna skupščina 
EAEA 2017 in Letna konferenca EAEA »Engaging new learners«, Vključevanje novih učečih se, Video o zmožnostih za 
življenje in delo, Znani rezultati Ankete o izobraževanju odraslih 2016 … 

Bogat je tudi kotiček naših partnerjev, kjer najdete naslednje prispevke: Jeseniški utrinek s Karavane študijskih krožkov v 
Idriji, Zaključek študijskega leta Univerze za tretje življenjsko obdobje Kočevje, Konferenca ZLUS: Ali se zavedate, da je v 
zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?. Vabljeni k branju. 

  

 Objavljeno 29. 8. 2017 

17. Festival za tretje življenjsko obdobje 

17. Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) bo potekal od 26. do 28. septembra 2017 v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. F3ŽO je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v 
Evropi. Ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi organizacijami, 
gospodarskimi, akademskimi in političnimi sferami ter s tem po svojih močeh prispeva k trajnostnim 
medgeneracijskim rešitvam. Na F3ŽO se že šesto leto zapored predstavlja tudi ACS s 
partnerji. Podrobnosti predstavitve bodo objavljene v prvi polovici septembra. Več o festivalu najdete 
tukaj. 

  

Objavljeno 29. 8. 2017 

Dnevi slovenskih svetovalnih središč 2017 

Dnevi slovenskih svetovalnih središč 2017 bodo potekali med 27. in 29. septembrom po različnih krajih 
po Sloveniji. Njihov glavni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v 
lokalnih okoljih in predstavitev svetovalne podpore odraslim v svetovalnih središčih. 
Za tri središča bo letos še posebej slovesno, saj obeležujejo 15-letnico svojega delovanja (središča ISIO 
Gorenjska, Postojna in Zasavje). 

V času dnevov bodo vsa središča izpeljala različne dogodke: večina med njimi bo vsaj en dan gostovala v 
enem od nakupovalnih centrov, izpeljevali bodo različne brezplačne dogodke, delavnice in predavanja. 
Tudi letos pripravljamo skupni časopis Info ISIO 2017/2018, v katerem bodo predstavljene različne 
možnosti formalnega in neformalnega učenja in izobraževanja, svetovalna podpora, ki jo odrasli v 
središčih lahko dobijo, možnosti sofinanciranja svetovalne dejavnosti ter izobraževanja. 

Vabimo vas, da spremljate spletno stran http://isio.acs.si, kjer bodo novice sproti objavljene, v sredini 
septembra pa bo objavljen tudi seznam vseh dogodkov, ki jih središča v teh dnevih pripravljajo za vse 
odrasle.  

   

Objavljeno 27. 7. 2017 
Soglasje k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/18 
Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljeno Soglasje ministrice k obsegu 
vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/18 v Republiki Sloveniji ter Priloga k soglasju. 

  

Objavljeno 27. 7. 2017 

Izobraževalni program Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami  
Andragoško društvo Slovenije (ADS) bo letos že tretjič izvedlo izobraževalni program Inkluzivno izvajanje 
izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami. Program, ki ga bodo izvedli jeseni (od oktobra do 
decembra 2017), ima šest vsebinskih modulov. Vsak od prvih petih obravnava eno izmed ciljnih skupin 
odraslih s posebnimi potrebami, zadnji modul pa je namenjen posebnostim pri implementaciji 
andragoškega ciklusa glede na potrebe in posebnosti odraslega udeleženca s posebnimi potrebami. 
Prijavite se lahko tudi za posamezen modul. 

http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/julij_avgust.pdf
http://isio.acs.si/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Razpis_17-18/Soglasje_2017-18.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Razpis_17-18/Soglasje_2017-18.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Razpis_17-18/Priloga_k_soglasju_2017-18.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2017/06/Razpis.-Inkluzija-jesen.-2017.-koncno..pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2017/06/Razpis.-Inkluzija-jesen.-2017.-koncno..pdf


Namen programa je osveščanje, razumevanje in prilagajanje učenja in izobraževanja drugačnim potrebam 
odraslih udeležencev in ponuditi dodatna osnovna znanja, metode in oblike dela izvajalcem oziroma 
učiteljem, o izobraževalnih potrebah, metodah, pristopih, vsebinah ipd., ki jih zahteva izobraževanje 
odraslih udeležencev s posebnimi potrebami. 

  

Objavljeno 26. 6. 2017 

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v petek, 23. junija 2017, v Uradnem listu 
RS in na spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Namen 
javnega razpisa je povračilo šolnin za pridobitev višje izobrazbe do vključno V. stopnje izobrazbe. 

Do sofinanciranja bodo upravičeni tisti posamezniki, ki so pred programom, za katerega bodo uveljavljali 
šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj. 

Vloge bo Sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 
septembra 2018. 

Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu). Prednost v okviru posameznega 
odpiranja oz. obravnave vlog bodo imele popolne vloge tistih posameznikov, ki so imeli pred programom, 
za katerega uveljavljajo šolnino, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v 
program bili stari več kot 45 let. 

Sklad bo 27. junija 2017 ob 10. uri v stavbi Slovenijales izvedel informativno delavnico, kjer bo 
predstavljen razpis in prijavni obrazci. Prijave zbirajo tukaj. 

  

Objavljeno  22. 6.  2017 

Izšla junijska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije  

Vabljeni k branju nove številke e-Novičk Andragoškega centra Slovenije, kaj lahko preberete aktualne 
vsebine s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja tako doma kot v tujini. Pišemo o 
karavani študijskih krožkov, o dogodkih EPUO po Sloveniji, številnih novicah iz tujih virov in naših 
partnerjev. 

  

Objavljeno 16. 6. 2017 

Karavana študijskih krožkov v Idriji  

Karavana študijskih krožkov bo letos obiskala Idrijo. V četrtek, 22. junija 2017, se bo med 10. in 17. uro na 
mestnem trgu v Idriji srečalo več kot 200 mentorjev in udeležencev študijskih krožkov.  Karavano letos 
skupaj gostita Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Društvo klekljaric idrijske čipke. Namen Karavane 
je izobraževalni in povezovalni – omogoči medsebojno spoznavanje, prenos idej med krožki, ki delujejo po 
Sloveniji, učenje posameznih metod, veščin in pristopov, izmenjavo izkušenj ter spoznavanje 
organizatorjevega okolja, letos torej Idrije ter njenih gostiteljev.   

Več o 15. karavani študijskih krožkov si lahko preberete v vabilu in programu. 

  

Objavljeno 23. 5. 2017 

Teden vseživljenjskega učenja privablja staro in mlado 
V Tednu vseživljenjskega učenja (TVU), ki v maju in juniju poteka po vsej Sloveniji, se lahko udeležite številnih brezplačnih 
tečajev, delavnic, predavanj, predstavitev in še mnogo drugih prireditev za vse generacije. Kliknite na spletni Koledar 
TVU, kjer je objavljenih več tisoč dogodkov v TVU. Vabimo vas, da jih obiščete! 

  

http://www.sklad-kadri.si/
https://www.surveymonkey.com/r/razpisdir
http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/junij.pdf
http://arhiv.acs.si/vabila/Karavana_SK_2017.pdf
http://arhiv.acs.si/programi/Karavana_SK_2017.pdf
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/


Objavljeno 22. 5. 2017 

Izšla majska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije  
V majski številki e-Novičk Andragoškega centra Slovenije preberite kaj zanimivega se je dogajalo področju izobraževanja 
odraslih in vseživljenjskega učenja v preteklem mesecu. 

   

Objavljeno 8. 5. 2017 

Teden vseživljenjskega učenja 2017 

Andragoški center Slovenije in Zasavska ljudska univerza vabita na slavnostno nacionalno odprtje Tedna 
vseživljenjskega učenja v petek, 12. maja 2017, ob 11. uri v Delavski dom Trbovlje. Letošnji Teden 
vseživljenjskega učenja, ki bo potekal od 12. do 21. maja (uradni termin) oziroma od 12. maja do 30. 
junija 2017 (razširjeni termin), že dvaindvajseto leto zapored ponuja priložnosti za srečanja vseh, ki so 
predani učenju. številne prireditve, ki se bodo odvijale v času Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), so 
objavljene v spletnem Koledarju TVU. 

  

Objavljeno 14. 4. 2017 

5. konferenca o razvoju kadrov »Skupaj nad izzive jutrišnjega dne« 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije organizira 24. in 25. maja 2017 mednarodno 
konferenco o aktivnem staranju delovne sile z naslovom Skupaj nad izzive jutrišnjega dne. Konferenca bo potekala v 
kongresnem centru Thermana Laško v okviru večletnega projekta – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje 
delovne sile. Na konferenci bodo obravnavali izzive upravljanja s kadri skozi perspektivo trendov na področju trga dela v 
slovenskem in evropskem prostoru. Poseben poudarek bo na temi upravljanja s starejšimi zaposlenimi (age-management) v 
kontekstu medgeneracijskega sodelovanja, vlaganja v starejše zaposlene in inovativnega vodenja. Na konferenci bodo 
predstavili tudi primere dobrih praks z upravljanjem zaposlenih. Pripravljajo tudi delavnice, kjer boste lahko usvojili 
praktična znanja iz aktualnih vsebin razvoja kadrov. Več informacij o konferenci je objavljeno na njihovi spletni strani.  

  

Objavljeno 18. 4. 2017 

22. Slovenski dnevi knjige in Noč knjige 2017 

Od 19. do 23. aprila bodo po Sloveniji potekali Slovenski dnevi knjige pod geslom Jaz te pišem, knjiga, kdo 
te bere?  Eden izmed številnih dogodkov bo tudi Noč knjige v noči z 21. na 22. april. V tej noči se bodo 
ljubitelji knjig družili na okrog 350 dogodkih v več kot 120 krajih po Sloveniji in v zamejstvu. 

  

Objavljeno 14. 4. 2017 

Vabilo na dogodek "Nikoli prestar za knjigo" 

INFO INPEA TOČKA in Alma Mater Europaea - ECM vas v sodelovanju s sodelujočimi vabita na dogodek, ki 
so ga poimenovali »NIKOLI PRESTAR ZA KNJIGO«. Dogodek bo potekal 19. aprila 2017, ob 11. uri, v veliki 
predavalnici Alma Mater Europaea – ECM na Slovenski ulici 17 v Mariboru. Dogodek je uvrščen v 
programski sklop letošnjih jubilejnih 20. »Slovenski dnevi knjige v Mariboru«. V okviru festivala se bo 
zvrstilo več kot 90 dogodkov, akcij in prireditev, ki so tako ali drugače povezani z literaturo in s knjigo. 
Namen dogodka je promovirati pomen knjige tudi v smislu terapevtsko-kognitivnega pripomočka oz. 
branja kot vrsto »mentalnega fitnesa«. Vseživljenjsko učenje kot ena od pomembnih oblik zagotavljanja 
višje kakovosti življenja in spreminjanja odnosa vseh do starosti, staranja in s tem povezanih stereotipov. 
V ta namen bosta tega dne izvedeni dve predavanji na temo memoriranja in izobraževanja starejših s 
strani mag. Vanje Jus ter prof. dr. Ane Krajnc. 

V okviru dogodka bo knjižničnim enotam Doma za starejše Tezno, Doma pod Gorco, Mariborski knjižnici 
-  Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje, razdeljeno 400 knjig. Andragoški center Slovenije 
bo ta dan knjižnici Alma Mater Europaea – ECM podaril strokovne knjige s področja andragogike. 

   

Objavljeno 13. 4. 2017 

Izšla aprilska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije  

http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/maj.pdf
http://tvu.acs.si/odprtje/2017/
http://tvu.acs.si/odprtje/2017/
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/rezerviraj-datum-za-5-konferenco-o-razvoju-kadrov-skupaj-nad-izzive-jutrisnjega-dne/
http://dneviknjige.si/
http://2017.nocknjige.si/
http://www.almamater.si/prva-tocka-v-sloveniji-n155
http://www.almamater.si/si


V novi izdaji e-Novičk lahko preberete o Letnem posvetu izobraževanja odraslih, na katerem smo 
razpravljali o aktualnih izzivih v izobraževanju odraslih, predstavljamo projekte ESS ter izvedena 
usposabljanja in spopolnjevanja, razkrivamo priprave na letošnji TVU, izpostavljamo najzanimivejše 
spletne dnevnike na EPALE ter novosti v knjižnici ACS in še mnogo drugih novic. Vabljeni k branju. 

  

Objavljeno 4. 4. 2017 

Priprave na Teden vseživljenjskega učenja 2017  

Teden vseživljenjskega učenja TVU 2017, ki bo letos potekal od 12. do 21. maja 2017, v razširjenem 
terminu pa do 30. junija 2017, dobiva jasnejšo podobo. 23. marca smo se zbrali koordinatorji in izvajalci 
TVU na pripravljalnem sestanku in skupaj zasnovali letošnji festival učenja. Več o  TVU 2017 na spletni 
strani. 

  

Objavljeno 4. 4. 2017 

4. mednarodni festival znanja in kulture starejših 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje vabi na mednarodni festival znanja in kulture starejših 
z naslovom Kozjansko v sliki, pesmi in besedi. Festival bo potekal 20. aprila 2017 v Kulturnem domu 
Šmarje pri Jelšah. Poudarek festivala bo na učenju in ustvarjanju starejših na področju zgodovine, 
umetnosti ter ljudskega in glasbenega izročila kozjanske regije. V popoldanskem delu bo potekal posvet z 
naslovom Vloga znanja in kulture za socialno vključenost starejših, ki ga bo moderirala prof. dr. Ana 
Krajnc. Uvodna predavateljica bo Gertraud Dayé iz Gradca. 
Program festivala si lahko ogledate tukaj. Prijave so mogoče na e-naslovu: univerza-3@guest.arnes.si. 

  

Objavljeno 1. 3. 2017 

Večgeneracijski centri po Sloveniji 

Po Sloveniji je začelo delovati 15 večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo v naslednjih petih letih v 
lokalnem okolju predstavljali osrednji prostor zbiranja in srečevanja ranljivih skupin, družin ter 
posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. V posameznih večgeneracijskih centrih se 
vsakodnevno izvajajo brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter 
medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Vključitev je prostovoljna in brezplačna.  

Seznam VGC, ki delujejo po Sloveniji: 

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške   
Socio – večgeneracijski center   
Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine  
Večgeneracijski center Gorenjske   
Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja  
Večgeneracijski center Ljubljana – N'š Plac  
Večgeneracijski center Morje Koper 
Večgeneracijski center planet generacij   
Večgeneracijski center Pomurja 
Večgeneracijski center Posavje 
Večgeneracijski centri Primorsko-notranjske regije  
Večgeneracijski center Skupaj  
Večgeneracijski center skupna točka  
Večgeneracijski center Štajerska  
Večgeneracijski center Zasavje 

 

Objavljeno 17. 3. 2017 
Izšla marčevska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/april.pdf
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://arhiv.acs.si/programi/Festival_znanja_in_kulture_starej%C5%A1ih-2017.pdf
mailto:univerza-3@guest.arnes.si
http://www.sktmradlje.si/dogaja-se
http://socio-rcmd.si/index.php
http://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-metlika/
http://www.luniverza.si/
http://www.lung.si/projekti/vecgeneracijski-center-goriske-svetla-stran-zivljenja/
http://www.cene-stupar.si/center_medgeneracijskega_ucenja/vegeneracijski-center-ljubljana
https://www.facebook.com/centerMorje/
http://www.lu-velenje.si/projekti/nacionalni-projekti/n-aktualni-projekti/item/93-vecgeneracijski-center-planet-generacij
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-murskasobota
http://www.lukrsko.si/vecgeneracijski-center-posavje
http://www.lu-postojna.si/si/medgeneracijsko-ucenje
http://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/vecgeneracijski-center-skupaj/
https://sites.google.com/site/zpmljubljanamostepolje/projekti/vecgeneracijski-center-skupna-tocka-1
http://www.ozara.org/2017/01/06/vecgeneracijski-center-stajerska/
https://www.zlu-trbovlje.si/si/projekti/vecgeneracijski-center-zasavje/


Izšla je nova številka e Novičk, v kateri lahko preberete, kaj vse se je dogajalo v preteklem mesecu. Poleg vpogleda v 
pretekle dogodke pa v e-Novičkah najdete tudi napovedi za številne prihajajoče dogodke. 

  

Objavljeno 21. 2. 2017 

Kulturni bazar 

Bliža se Kulturni bazar - vsakoletna prireditev o  ustvarjanju v kulturi v Sloveniji. Na razstavnih prostorih v 
treh preddverjih Cankarjevega doma v Ljubljani bo 30. marca 2017 predstavilo svojo bogato ponudbo 
skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in 
dvoranah se bodo zvrstila številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni 
ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških 
skupin. Podrobnosti programa si lahko ogledate na spletni strani Bazarja.  

  

Objavljeno 21. 2. 2017 
Izšla februarska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

V februarski številki e-Novičk lahko preberite o rezultatih analize izobraževalne ponudbe za odrasle 
2016/17, kaj se obeta v TVU 2017, o učenju starejših v skupnosti, o EPALE spletnem seminarju, o 
napovedi letnega posveta izobraževanja odraslih ter številne druge zanimive prispevke in novice s 
področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Vabljeni k branju. 

  

 Objavljeno, 16. 2. 2017 

Spletni seminar za nove uporabnike EPALE! 

Vabimo vas, da se pridružite  spletnemu seminarju, ki ga pripravlja Nacionalna podporna služba EPALE. Seminar je 
namenjen tako novim uporabnikom kot tistim, ki bi radi osvežili svoje poznavanje funkcij EPALE e-platforme za 
izobraževanje odraslih v Evropi. Na seminarju boste spoznali organiziranost platforme in smernice za navigacijo med 
posameznimi stranmi ter uporabo osnovnih funkcij. Naučili se boste tudi, kako predlagati vsebino za objavo na 
platformi. Spletni seminar do potekal v četrtek, 2. marca 2017, ob 11.00 in bo trajal približno eno uro. Skozi seminar vas bo 
vodila EPALE koordinatorica Maruša Bajt in CMEPUS-a (marusa.bajt@cmepius.si). Nanj se lahko prijavite preko spletnega 
obrazca, ki je dostopen na tej povezavi. Prijave zbiramo do ponedeljka, 27. februarja 2017. 

  

Objavljeno 14. 2. 2017 

Izšle TVU novičke 

Vabljeni k branju TVU novičk, v katerih smo strnili naše skupno ustvarjanje v Tednu vseživljenjskega 
učenja (TVU) v 2016 in napovedali dogajanja v letošnjem TVU. 

  

Objavljeno 2. 2. 2017 

EPALE: O učinkih izobraževanja odraslih 

V februarju so na ePlatformi za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE poseben poudarek 
namenili učinkom izobraževanja odraslih. Nacionalni timi EPALE so objavili različne članke, študije in 
druge vire o pozitivnih učinkih izobraževanja odraslih na učeče se, družbo in gospodarstvo. Raziskave 
kažejo, da izobraževanje odraslih pozitivno vpliva na zadovoljstvo, zdravje, odprtost in produktivnost 
učencev. Sodelovanje v izobraževanju odraslih obenem zmanjšuje stopnjo kriminala in revščine ter krepi 
aktivno državljanstvo. 
Vabljeni k prebiranju vsebin na temo učinkov izobraževanja odraslih na platformi EPALE. 

  

Objavljeno 2. 2. 2017 

Izobraževanje odraslih v moji občini – ugotovitve in predlogi 

http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/marec.pdf
http://www.kulturnibazar.si/domov/
http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/februar.pdf
https://ec.europa.eu/epale/sl
mailto:marusa.bajt@cmepius.si
http://sova.cmepius.si/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/624789/lang/sl
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVUnovicke/TVU_novicke_1_2016.pdf
https://ec.europa.eu/epale/sl
https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/epale-february-focus-benefits-adult-learning


Andragoško društvo Slovenije (ADS) je na svoji spletni strani objavilo gradivi (Učenje ob primerih dobrih in 
slabih praks in Ugotovitve in predlogi: Izobraževanje odraslih v moji občini), ki sta rezultat fokusnih 
razprav z župani slovenskih občin, s katerimi so se med novembrom 2014 in junijem 2015 pogovarjali o 
pomenu izobraževanja odraslih v njihovi občini. 

  

Objavljeno 2. 2. 2017 

Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti 

V Sloveniji se rodi čedalje manj otrok, življenjska doba pa vse bolj podaljšuje. Povprečna starost 
prebivalstva se posledično korenito dviga. Demografske spremembe prinašajo številne izzive na 
gospodarskem, socialnem, prometnem, stanovanjskem, zdravstvenem področju. Kakšni so ti izzivi in ali 
smo nanje pripravljeni? Kakšna je pri tem vloga različnih generacij? Bodo demografske spremembe 
prinesle okrepljeno medgeneracijsko sodelovanje ali spopad med generacijami? Na Mladinskem svetu 
Slovenije smo prepričani, da bomo demografskim spremembah kos zgolj v okrepljenem 
medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju ter solidarnosti. 

O skupni prihodnosti različnih generacij bomo spregovorili na posvetu o medgeneracijskem sodelovanju 
in solidarnosti, ki bo v sredo, 22. 2. 2017, ob 11.00 uri v Maxi klubskem salonu v Ljubljani (Trg republike 
1). Stališča bodo soočili Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Peter Pogačar, 
državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Marijana 
Bednaš, namestnica direktorja Urada RS za makroenkonomske analize in razvoj in Tin Kampl, predsednik 
Mladinskega sveta Slovenije. 

 

http://www.andragosko-drustvo.si/
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/U%C4%8CENJE-OB-PRIMERIH-DOBRIH-IN-SLABIH-PRAKS.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/U%C4%8CENJE-OB-PRIMERIH-DOBRIH-IN-SLABIH-PRAKS.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2017/01/predstavitev-projekta-Izoba%C5%BEevanje-odraslih-v-moji-ob%C4%8Dini.pdf
http://mss.si/
http://mss.si/

