
Objavljeno 19. 12. 2019 
Izšle decembrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

V ospredju zanimanja strokovne javnosti ostaja Nacionalni program izobraževanja odraslih. Posvetili smo mu tako Letni 
posvet o izobraževanju odraslih kot strokovni dogodek Stičišča. V najnovejši številki e-Novičk Andragoškega centra 
Slovenije preberite prispevke, obogatene z lepimi fotografijami, in si na spletnih straneh dogodkov oglejte videoposnetke 
posameznih prispevkov. V rubriki Kotiček je vaš pa objavljamo zanimive prispevke s terena.  

  

Objavljeno 11. 12. 2019 

Debatna kavarna - Gradimo vključujočo skupnost z vzgojo, izobraževanjem in učenjem 

Ob stoletnici pedagogike na Slovenskem Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na debatno kavarno, ki bo v 
Trubarjevi hiši literature, Stritarjeva ulica 7, Ljubljana, 16. 12. 2019 ob 17.00.  Srečanje je namenjeno predstavitvi 
znanstvene monografije z naslovom Gradimo vključujočo skupnost z vzgojo, izobraževanjem in učenjem (v angleškem 
izvirniku Building Inclusive Communities through Education and Learning), razpravi o raziskovalnih dosežkih Oddelka za 
pedagogiko in andragogiko ter aktualnih vidikih raziskovanja v pedagogiki in andragogiki. Več o programu in prijavi na 
spletni strani http://spletff.ff.uni-lj.si/node/16094. 

  

Objavljeno 11. 12. 2019 

20. obletnica delovanja programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) 

Letošnje leto mineva 20 let od uradnega začetka delovanja programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Veseli in 
ponosni smo na uspehe naših udeležencev. V vseh letih se je programa udeležilo več tisoč mladih. To je vredno proslaviti, 
zato vas vabimo, da se nam pridružite na svečanem dogodku 19.12.2019 ob 14.30 v mali dvorani  Konservatorija za glasbo 
in balet v Ljubljani, Ižanska 12. Program in drugi podatki o dogodku dobite na https://web.acs.si/pumo20let. Vljudno vas 
prosimo, da se na dogodek prijavite https://web.acs.si/pumo20let/prijava.  

  

Objavljeno 25. 11. 2019 

Stičišča - posvetovalni dogodek za prenovo Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v povezavi s projektom EPUO 

Na temelju pridobljenih spoznanj z Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2019 (LPoIO) in priporočil delovnih skupin 
bomo nadaljevali razmislek o prenovi Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v povezavi s projektom EPUO. V 
sredo, 27. 11., vas vabimo na nov posvetovalni dogodek v Čebelarski center Lukovica, kjer bosta prof. dr. Ana Krajnc in 
mag. Peter Beltram povzela ključne ugotovitve LPoIO in si z nami delila svoje poglede nanje. Mag. Samo Milič Hribar in 
Tanja Skaza bosta s svojima prispevkoma osvetlila pomen izobraževanja in usposabljanja za delo. Irena Kuntarič Hribar si bo 
z nami delila izkušnje s projektom ESS Dvig izobrazbene ravni, ki odrasle vabi k pridobivanju formalne izobrazbe. Marija 
Imperl in Jože Prah pa bosta spregovorila o pomenu splošnega neformalnega izobraževanja odraslih – za posameznika, 
skupnost in trajnostni razvoj. Namen sestanka pa je predvsem izmenjava vseh naših pogledov. 

Svojo udeležbo prijavite do 26. 11., do 10. ure, na spletni strani dogodka: https://epuo.acs.si/dogodek/2019-2/prijava. 

  

Objavljeno 21. 11. 2019 

Pedagoško-andragoški dnevi: Vplivi sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje 

Tema pedagoško-andragoških dnevov (PAD), ki bodo potekali 23. januarja 2020 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, bo Vplivi 
sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje. 

Tudi v Sloveniji se danes soočamo z izzivi, ki jih prinašajo sodobne tehnologije na vsa področja družbenega življenja. Na 
različnih področjih od gospodarstva, javne uprave, zdravstva, sociale, pa tudi izobraževanja potekajo številni projekti 
digitalne preobrazbe. Projekti v okviru vzpostavljanja t.i. »e-šolstva« vse bolj težijo k informatizaciji izobraževalnih 
dejavnosti, s čimer si sodobne tehnologije vse bolj utirajo pot na vsa področja delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov po 
vsej izobraževalni vertikali. 

Novosti, izzivi in zavedanje, da se omenjenim procesom uveljavljanja sodobnih in vse bolj sofisticiranih tehnologij ne 
moremo izogniti, saj so te postale del naših življenj, našega učenja in izobraževanja, med drugim terja tudi resne razmisleke 
o tem, kakšni so vplivi tehnologij na procese učenja in izobraževanja. Kako torej tehnologija spreminja podobo učenja in 
pouka, kako vpliva na izvajanje le-tega in kakšni so kratkoročni in dolgoročni učinki tehnoloških vplivov – ne le na ozko 
poučevalno, pač pa zlasti na širšo, formativno, vzgojno vlogo vzgojno-izobraževalnih institucij in procesov?  

Podrobnejše informacije o programu in prijavi si lahko ogledate na spletni strani PAD.  

https://web.acs.si/lp2019/
https://web.acs.si/lp2019/
https://acs.us17.list-manage.com/track/click?u=b514766aad7183072e4f346b6&id=d316c972dc&e=1bc0fcee44
https://enovicke.acs.si/
https://pregled.acs.si/Ob%20stoletnici%20pedagogike%20na%20Slovenskem%20Filozofska%20fakulteta%20Univerze%20v%20Ljubljani%20vabi%20na%20debatno%20kavarno,%20ki%20bo%20v%20Trubarjevi%20hi%C5%A1i%20literature,%20Stritarjeva%20ulica%207,%20Ljubljana,%2016.%2012.%202019%20ob%2017.00.%20%20Sre%C4%8Danje%20je%20namenjeno%20predstavitvi%20znanstvene%20monografije%20z%20naslovom%20Gradimo%20vklju%C4%8Dujo%C4%8Do%20skupnost%20z%20vzgojo,%20izobra%C5%BEevanjem%20in%20u%C4%8Denjem%20(v%20angle%C5%A1kem%20izvirniku%20Building%20Inclusive%20Communities%20through%20Education%20and%20Learning),%20razpravi%20o%20raziskovalnih%20dose%C5%BEkih%20Oddelka%20za%20pedagogiko%20in%20andragogiko%20ter%20aktualnih%20vidikih%20raziskovanja%20v%20pedagogiki%20in%20andragogiki.%20Ve%C4%8D%20o%20programu%20in%20prijavi%20na%20spletni%20strani%20http:/spletff.ff.uni-lj.si/node/16094.
https://web.acs.si/pumo20let
https://web.acs.si/pumo20let/prijava/
https://web.acs.si/lp2019/
https://epuo.acs.si/
https://epuo.acs.si/dogodek/2019-2/prijava
https://www.pad.si/


  

Objavljeno  15. 11. 2019 
Teden globalnega učenja 

Teden globalnega učenja tradicionalno poteka tretji teden v novembru. Koordinira ga SLOGA, slovenska platforma 
nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Med 18. in 24. novembrom 2019, v razširjenem 
terminu pa letos tudi med 15. in 30. novembrom, bo v Sloveniji potekal že trinajsto leto. Letošnja osrednja tema so 
podnebne spremembe, slogan tedna pa je Zbudi se! To je zadnji poziv za podnebje. V različnih krajih bo na to tematiko 
potekalo več dogodkov: predavanja, delavnice globalnega učenja, pogovori, pisanje apelov, razstave … Platforma SLOGA 
vas vabi, da se prijavite in skupaj z njimi v tem obdobju izvedete aktivnost(i).  

  

Objavljeno 15. 11. 2019 

Izšle e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Novembrska številka e-Novičk prinaša zanimive informacije iz domačih in mednarodnih logov. Vabimo na Letni posvet o 
izobraževanju odraslih, ki bo v Portorožu, predstavljamo pretekle dogodke, ki smo jih priredili in/ali se jih udeležili, ter 
pišemo o publikacijah, ki smo jih izdali in/ali z njimi oplemenitili našo knjižnico. 

  

Objavljeno 12.11. 2019 

Objavljen Razpisa Erasmus+ 2020 

Evropska komisija je v ponedeljek, 4. novembra, objavila še zadnji razpis trenutnega programskega obdobja, Erasmus+ 
2020, ki ponuja priložnosti mednarodnega sodelovanja tudi na področju izobraževanja odraslih. Informacije o razpisu so na 
voljo na spletni strani ErasmusPlus.  

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2020 CMEPIUS, Nacionalna agencija programa Erasmus+ na področju izobraževanja 
in usposabljanja načrtuje različne dogodke. 

  

Objavljeno 11.11.2019 

Posvet o inovativnih izobraževalnih pristopih 

Mednarodni center za prenos znanja organizira posvet, na katerem bodo predstavili nove evropske prakse in pristope v 
izobraževanju, ki spodbujajo kreativno in inovativno razmišljanje. Posvet bo potekal 27. 11. 2019 od 10.00 do 15.00 ure v 
Mednarodnem centru za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani. 

Na posvetu bodo predstavljene rešitve in pedagoški pristopi, ki jih že uvajajo in izvajajo v nekaterih najbolj razvitih družbah: 
Finski, Danski, Združenem  kraljestvu in Italiji, v nadaljevanju pa se bodo posvetili pristopom in metodam dela z nadarjenimi 
kot inovativnim pristopom v izobraževanju. V zaključku bo izvedena delavnica s praktičnim prikazom nove učne metode, ki 
jo v Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji, Ljubljana uspešno izvajajo in se je izkazala kot zelo učinkovit 
pedagoški pristop z odličnimi rezultati. 

Program in prijavnica na posvet sta na voljo na spletnem naslovu. 

  

Objavljeno 4. 11. 2019 

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2019 

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO), ki bo potekal 19. in 20. novembra 2019 v Kongresnem centru Bernardin v 
Portorožu, je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalni stroki in praksi 
izobraževanja odraslih, obenem pa opozarja na izzive, ki so skupni našemu področju dela. V letošnjem in prihodnjem letu je 
oziroma bo teh izzivov še več, saj smo v prelomnem obdobju, ko se zaključujejo strateški dokumenti na nacionalni in 
evropski ravni ter nastajajo novi - izteka se uresničevanje Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih za 
obdobje (ReNPIO) 2013–2020, v procesu je snovanje NPIO za novo desetletje, v pripravi so strokovna gradiva v skladu z lani 
sprejetim Zakonom o izobraževanju odraslih, dodaten izziv pa predstavlja tudi priprava nove finančne perspektive za 
obdobje 2021–2027. Vsi ti procesi bodo narekovali ton letošnjemu stanovskemu srečanju strokovnjakov, praktikov, 
nosilcev politike in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih. Andragoški center Slovenije (ACS) bo letos posvet po 
naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) izpeljal že desetič. Vabilo, program in prijavnico najdete na 
spletni strani. 

http://tuditi.si/teden-globalnega-ucenja/
http://tuditi.si/teden-globalnega-ucenja-2019-prijave-odprte/
https://enovicke.acs.si/
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/
http://mcpz.si/
http://mcpz.si/27-11-2019-brezplacen-posvet-inovativni-pristopi-v-izobrazevanju/
https://web.acs.si/lp2019/
https://web.acs.si/lp2019/
https://web.acs.si/lp2019/


 
Objavljeno 4. 11. 2019 

Kulturni bazar v regiji – nacionalno strokovno usposabljanje v Novi Gorici 

Osrednja tema drugega Kulturnega bazarja v regiji je usmerjena v načrtni razvoj kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih ter v prepoznavanje prednosti, ki jih prinašata 
sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov. 

Sodelujoči bodo predstavili projekte in programe – primere dobrih praks, ki tovrstne aktivnosti že uspešno uresničujejo na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. V celodnevnem programu, ki bo potekal 4. decembra 2019 v Slovenskem narodnem 
gledališču Nova Gorica ter drugih kulturnih ustanovah v mestu, se bodo predstavila vsa področja kulture, spoznali bomo 
bogato ponudbo kulturnih ustanov iz vse Slovenije, s poudarkom na kulturnih ustanovah iz širše regije. 

Kulturni bazar v Novi Gorici namenjamo strokovnim delavcem v vzgoji, izobraževanju in kulturi, umetnikom in strokovnim 
delavcem na področju kulture, izobraževanja in družbenih dejavnosti ter medgeneracijskih centrov iz lokalnih skupnosti ter 
študentom. 

Udeležba je brezplačna. Vabilo, program in prijavnica, rok za prijave je 15. november 2019. 

  

Objavljeno 22.10. 2019 

Vabljeni k branju Utrinkov s severa 

V Helsinkih so se pretekli teden pred začetkom letošnjega Evropskega tedna poklicnih spretnosti (ETPS) sestali tudi 
nacionalni koordinatorji uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih (v Sloveniji je temu namenjen projekt 
EPUO). Utrinke in zanimiva razmišljanja iz obeh dogodkov nam je v petih blogih v e-Novičkah predstavila Zvonka Pangerc 
Pahernik iz Andragoškega centra Slovenije. 

»Lanski ETPS je bil namenjen izpostavljanju možnosti za ranljive ciljne skupine ter razpravam o izzivih, s katerimi se bo 
moral VET spoprijemati v prihodnje. Med njimi so tudi demografske spremembe, zato je bila problematika pre- in 
dokvalificiranja odraslih aktualna že lani. Letošnji dogodki ETPS so to temo nagovarjali še bolj neposredno in pri tem 
opozarjal na izjemni pomen mehkih veščin, medgeneracijskega učenja, drugačnih pristopov pri poučevanju odraslih 
oziroma delu z njimi in podobno,« je napisala v enem od svojih blogov Utrinki s severa. 

  

 Objavljeno 21. 10. 2019 

Posvet - okrogla miza: Potrebe družbe in gospodarstva po znanju in vseživljenjsko učenje 

Podjetniško-trgovska zbornica organizira 24. 10. 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije okroglo mizo z naslovom »Potrebe 
družbe in gospodarstva po znanju in vseživljenjsko učenje«. Namen okrogle mize je spodbuditi vse akterje, gospodarstvo, 
politiko in visokošolske zavode, da se aktivno vključijo v izobraževanje odraslih za potrebe gospodarstva in družbe ter da se 
terciarno izobraževanje vključi v nov Nacionalni program izobraževanja odraslih 2021 - 2030. Program in obrazec za prijavo 
sta dostopna na spletnem naslovu. 

  

 Objavljeno 18. 10. 2019 

DOBA Fakulteta vabi na prvo mednarodno konferenco o e-izobraževanju v Sloveniji 

Ob 20-letnici online študija na DOBI pripravljajo mednarodno strokovno konferenco z naslovom Advancing Education: 
People, Institutions, Technology. Na dogodku, ki bo 7. novembra 2019 v Mariboru, bodo mednarodno priznani strokovnjaki 
predstavili poglobljen pogled na e-izobraževanje; razmišljali bodo o njegovem pomenu in priložnostih, ki ji ponuja za 
inoviranje ter odpiranje izobraževanja na pragu četrte industrijske revolucije. 

Namen konference je osvetliti stanje in perspektive e-izobraževanja z vidika kadrovskih potencialov, institucionalnih in 
regulatornih okvirov ter tehnologije kot bistvenih dejavnikov za uspešno in učinkovito uveljavljanje e-izobraževanja. 

Konferenca je brezplačna. Število mest je omejeno, zato se prijavite čimprej. 

  

Objavljeno 17. 10. 2019 
Oktobrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

 

http://www.kulturnibazar.si/kulturni-bazar-v-regiji-nova-gorica/
http://www.kulturnibazar.si/data/upload/Vabilo_KULTURNI_BAZAR_V_NOVI_GORICI_2019(1).pdf
http://www.kulturnibazar.si/data/upload/Program_KB_NG_2019_final.pdf
https://cankarjevdom.eventsair.com/2019-kulturni-bazar-gorica/kulturni-bazar-2019/Site/Register
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en
https://epuo.acs.si/
https://epuo.acs.si/
https://enovicke.acs.si/
https://www.gzs.si/Dogodki/24-10-2019/posvet---okrogla-miza-potrebe-druzbe-in-gospodarstva-po-znanju-in-vsezivljenjsko-ucenje
https://www.fakulteta.doba.si/mednarodna-konferenca-2019
https://www.fakulteta.doba.si/mednarodna-konferenca-2019
https://www.fakulteta.doba.si/mednarodna-konferenca-2019/prijava-in-lokacija-konference


Oktobrska številka e-Novičk prinaša informacije o zanimivih dogodkih, v katere smo bili vključeni vsi – predstavniki ustanov 
in (potencialni) učeči se. Objavljeni pa so tudi številni drugi prispevki ter vabila na strokovne dogodke, ki so pred mani. 
Vabljeni k branju. 

  

Objavljeno 3. 10. 2019 

Izzivi svetovanja za znanje zaposlenih 

V okviru projekta Svetovanje za zaposlene bo potekal drugi strokovni dogodek z naslovom Izzivi svetovanja za znanje 
zaposlenih, namenjen strokovni javnosti in izvajalcem. Uglašen bo na krepitev sodelovanja svetovalcev v izobraževanju 
odraslih s kadrovskimi službami v podjetju. 

Med govorce smo povabili dr. Andreja Kohonta (FDV), predstavnika stroke, pogled kadrovskega strokovnjaka pa bo podelil 
Gregor Rajšp, predstavnik Slovenske kadrovske zveze. Dogodek bomo zaključili z aktivnim delom v skupinah, kjer bo 
poudarek na izmenjavi izkušenj in dobrih praks svetovalcev v projektu ter pogledu naprej.  

Dogodek bo v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v četrtek, 24. oktobra 2019, med 9.30 in 14.30. 
uro. Prijave na dogodek bodo odprte do 17. oktobra 2019, oziroma do zapolnitve mest. Vabilo s programom najdete tukaj. 

  

Objavljeno 3. 10. 2019 

III. strokovni posvet Vseživljenjsko učenje zaposlenih – zagotovilo za uspeh podjetij  

V okviru 15. dnevov Svetovalnih središč Slovenije vas MOCIS, Center za izobraževanje odraslih ob podpori Koroške 
gospodarske zbornice in Podjetniškega centra Slovenj Gradec, d. o. o., vabi na III. strokovni posvet Vseživljenjsko učenje 
zaposlenih – zagotovilo za uspeh podjetij v četrtek, 24. oktobra 2019, od 9.00 do 12.00, v Dvorec Bukovje 
Dravograd. Govorci bodo: Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in direktor BSH hišni aparati d. o. o., 
Primož Sevčnikar, solastnik in tehnični direktor podjetja TROIA d. o. o. in dr. Danijela Brečko, izvršna direktorica SOFOS-a, 
Inštituta za  upravljanje znanja in razvoj talentov.  

Udeležba je brezplačna, obvezna elektronska prijava Dodatne informacije na: 070 601 765 in janja.bartelj@mocis.si  

  

Objavljeno 19.9.2019 

Izšla septembrska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

Septembrska številka e-Novičk prinaša številne zanimive informacije iz domačih in mednarodnih logov. Pred nami so 
strokovni dogodki: Regijska konferenca EPALE in zaključna konferenca EPUO, Dnevi svetovalnih središč in Festival za tretje 
življenjsko obdobje.  

  

Objavljeno 17. 9. 2019 

Objavljen Razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 

Andragoški center Slovenije je na spletni strani objavil javni razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih. 
Predlagajte posameznike, skupine, društva, ustanove, podjetja ali lokalne skupnosti, ki dokazujejo, da učenje spreminja 
življenje na bolje in so odličen navdih ostalim. Razpis je odpet od 15. 9. do 14. 10. 2019. Razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani. 

   

Objavljeno 9. 9. 2019 

Kako bo mogoče? – posvet o digitalni prihodnosti slovenščine 

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, raziskovalna 
infrastruktura CLARIN.SI (Institut Jožef Stefan) in Slovensko društvo za jezikovne tehnologije prirejajo 27. 9. 2019 v 
zbornični dvorani stavbe Univerze v Ljubljani posvet o ukrepih, ki bi najučinkoviteje prispevali k uspešnemu razvoju 
slovenščine v digitalnem okolju v času pospešene digitalizacije in globalizacije. Več o dogodku je objavljeno na spletni 
strani: https://www.cjvt.si/blog/kako-bo-mogoce.  

  

Objavljeno 5. 9. 2019 

Tri nova Središča za samostojno učenje 

https://enovicke.acs.si/
https://zaznanje.si/
https://svzap.acs.si/spletna_prijava
http://arhiv.acs.si/vabila/Izzivi_svetovanja_za_znanje_zaposlenih.pdf
https://www.mocis.si/
https://www.mocis.si/2019/09/23/vabilo-iii-strokovni-posvet-za-delodajalce/
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V letu 2018 je v mreži Središč za samostojno učenje (SSU) delovalo 35 SSU in dve podružnici. Locirani so bili večinoma pri 
ljudskih univerzah, pa tudi pri zasebnih izobraževalnih organizacijah in knjižnicah. V letu 2019 so se 
obstoječi mreži središč pridružili trije novi SSU. Locirani so v Ljudski univerzi Kranj, Ljudski univerzi Radovljica in Razvojni 
agenciji Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur. 

  

Objavljeno 28. 8. 2019 

Izšla sedma, dvojna, številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

V poletni številki e-Novičk predstavljamo veliko prispevkov, povezanih z domačimi in mednarodnimi dogodki, ki so se 
odvijali v poletnem času. Predstavljen je tretji del Zgodb TVU in kratke reportaže s Parad učenja po Sloveniji v maju, s 
prispevkoma z Andragoškega kolokvija in Posveta Andragoškega društva Slovenije pa zaokrožujemo dogajanje v 
izobraževanju odraslih v prvi polovici leta. Poletje je bilo vsepovsod po Sloveniji v znamenju obletnice PUM-O. Preberite 
reportaže in si oglejte filme, ki so jih pripravili udeleženci. V rubriki Kotiček je vaš pa svoja doživetja v poletnih mesecih 
predstavljajo številni drugi naši partnerji. 

  

Objavljeno 28. 8. 2019 

Dnevi slovenskih svetovalnih središč 2019 

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO) in Andragoški center Slovenije bodo med 25. in 27. 
septembrom organizirali že tradicionalne Dneve slovenskih svetovalnih središč. Središča ISIO bodo skupaj s partnerskimi 
organizacijami po Sloveniji pripravila medijsko odmevne dogodke o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja 
in učenja v novem šolskem letu. V času Dnevov bodo svetovalna središča organizirala dneve odprtih vrat, delavnice in 
predavanja. Na stojnicah znanja v različnih nakupovalnih centrih po Sloveni bodo izkušeni svetovalci nudili brezplačne 
informacije odraslim o možnostih izobraževanja in učenja. Spremljate spletno stran http://isio.acs.si, kjer bodo novice 
sproti objavljene, v sredini septembra pa bo objavljen tudi seznam dogodkov, ki jih središča v Dnevih pripravljajo za 
odrasle. 

  

Objavljeno 28. 8. 2019 

Udeležite se dogodkov Nacionalnega meseca skupnega branja  

Drugi Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB) 2019 bo potekal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 13. 
oktobra (zaključek ®Tedna otroka). Letošnji NMSB se pridružuje evropski bralni kampanji EURead (Evropa 
bere: www.europereads.com), ki povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom dviga zavesti o 
pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost 
postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi. 

Lanska akcija je bila zelo uspešna, saj se je po Sloveniji in širše odvilo več kot 700 dogodkov. Tudi letos bodo številni izvajalci 
po Sloveniji organizirali številne dogodke, dejavnosti, projekte in programov s področja branja in bralne kulture za odrasle 
oziroma za vse generacije. Vabimo vas, da se jih udeležite. Seznam dogodkov najdete na spletni strani NMSB 

   

Objavljeno 28. 8. 2019 

Regijska konferenca EPALE in zaključna konferenca projekta EPUO 

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) v vlogi 
Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija in Andragoški center Republike Slovenije (ACS), nacionalni 
koordinator projekta EPUO, prirejata 24. in 25. septembra 2019 v Laškem regijsko konferenco EPALE in zaključno 
konferenco projekta EPUO. Dvodnevni dogodek predstavlja sinergijo dveh procesov, ki ju je na področju izobraževanja 
odraslih sprožila Evropska komisija in se uresničujeta v regiji. V Sloveniji oba projekta sofinancira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Program in prijavo najdete na spletni strani dogodka. 

  

Objavljeno 27. 8. 2019 

Katerega spola so knjižni molji? Vabilo na nacionalni strokovni posvet 

Bralno društvo Slovenije vabi na nacionalni strokovni posvet z naslovom Katerega spola so knjižni molji? Kako, koliko in kaj 
berejo bralci – in kako, koliko in kaj bralke. Posvet bo potekal v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani, Prešernova cesta 10, v 
ponedeljek, 9. september 2019. Ob mednarodnem dnevu pismenosti se bodo zbrali strokovnjaki, ki bodo na branje in 
pismenost vseh starostnih skupin pogledali skozi zelo različne prizme. Rezultate domačih in mednarodnih znanstvenih 
raziskav ter zglede učinkovitih intervencij bodo predstavili psihologi, andragogi, pedagogi, bibliotekarji. Strokovnjaki s 
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področja literarne teorije ter literarne didaktike bodo opozorili na pasti poenostavljenih raziskav, predstavili bodo 
poglobljene sistemske analize ter sodobne modele pouka literature. 
Program in prijavnico na posvet nadete na spletni strani Društva. 

  

Objavljeno 27. 8. 2019 
4. znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja 

Pedagoški inštitut, Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center 
Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) prirejajo 4. znanstveno 
konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja. Konferenca bo potekala 18. 
in 19. 9. 2019 v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, Novi trg 2, Ljubljana. 

Osnovni cilj konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov 
in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj 
izpostaviti tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in 
usmeritve. Kot vabljena predavatelja bosta sodelovala dr. Paul Stubbs z Ekonomskega inštituta v Zagrebu ter prof. dr. Pavel 
Zgaga s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Dodatne informacije o konferenci so objavljene na spletni strani 
PI: https://www.pei.si/konferenca. 

  

Objavljeno 26. 8. 2019 

Festival za tretje življenjsko obdobje  

Festival za tretje življenjsko obdobje je osrednji dogodek v Sloveniji, ki že od samega začetka obeležuje mednarodni dan 
starejših – 1. oktober. Dogajanje je posvečeno aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju 
solidarnosti med generacijami. Že 19. leto bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani med 1. in 3. oktobrom. 

  

Objavljeno 26. 8. 2019 

Konferenca VIVID 2019 

Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan vabita na že 22. konferenco Vzgoja in izobraževanje v informacijski 
družbi, ki bo prirejena v okviru multikonference Informacijska družba 2019. Konferenca bo potekala 11. oktobra 2019 na 
Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. 

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih 
prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Na konferenci bodo proučevali izzive digitalizacije v procesih 
vzgoje in izobraževanja. Med predstavljenimi temami so za izobraževanje odraslih zanimive prav vse: Digitalno 
opismenjevanje od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje, Digitalne kompetence, Poučevanje računalniških 
znanosti, Didaktika e-poučevanja in učenja, Priprava in uporaba e-gradiv in e-storitev, Medijska pismenost in izobraževanje, 
Izobraževalna računalniška omrežja, Konceptualno učenje, Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju, 
Izobraževalni sistemi za odrasle in pedagoge, Izobraževalne delavnice. 

  

Objavljeno 12. 8. 2019 

SURS razstava infografik 

Statistični urad RS (SURS) ob svoji 75-letnici vabi na razstavo infografik. Osrednji dogodek z naslovom Statistično gledano 
bo na Krakovskem nasipu v Ljubljani. Za prikaz na razstavi so izbrali nekaj v jeziku uradne statistike zapisanih zgodb o 
Sloveniji in zgodb iz življenja njenih prebivalcev, predstavljajo pa tudi zabavnejšo plat statistike, tisto, ki bo morda ovrgla 
stereotip o vedno resni statistiki. Razstava bo na ogled od 19. avgusta do 2. septembra in ponovno od 19. oktobra do 19. 
novembra 2019. 

  

Objavljeno 23. 7. 2019 

Izobraževalni film Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti 

Vabljeni k ogledu novega filma Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti, kjer skozi osebno zgodbo 
spoznamo temeljno zmožnost sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti ter si izoblikujemo razumevanje o tem, 
kako pomembna je ta temeljna zmožnost v današnjem času globalizacije, povezovanja kultur, ekonomije in ljudi.  

Izobraževalni film Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti je le eden iz serije izobraževalnih filmov Na poti do 
življenjske uspešnosti. 
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Objavljeno 27. 6. 2019 

Soglasje k obsegu prvega vpisa v izredno izobraževanje v šolskem letu 2019/2020 v Republiki Sloveniji 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani objavilo Soglasje k obsegu prvega vpisa v izredno 
srednješolsko izobraževanje odraslih v šolskem letu 2019/2020 v Republiki Sloveniji ter prilogo k Soglasju obsega prvega 
vpisa v organizacijah, ki izvajajo izobraževanje odraslih za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, 
srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja v šolskem letu 2019/2020. 
Več na spletni strani MIZŠ. 

  

Objavljeno 18. 6. 2019 
Pridružite se akciji Nacionalni mesec skupnega branja in napovejte svoje dejavnosti v spletnem dogodkovniku 

Letošnja ponovitev Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB) prerašča v vsakoletno nacionalno akcijo promocije 
branja. NMSB 2019 bo potekal med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 13. oktobrom (zaključkom 
®Tedna otroka). 

Eden od pomembnih ciljev NMSB je gradnja nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ki smo jo lani začeli 
graditi na Andragoškem centru Slovenije. S sodelovanjem različnih deležnikov bomo lahko krepili pomen bralne kulture in 
pismenosti ter tako omogočili celovitejšo skrb za to pomembno področje. Prav zato v okviru nacionalne mreže letos 
pripravljamo posebno spletno stran namenjeno zgodnjemu spodbujanju pismenosti in bralne kulture v okviru družine, ki bo 
pričela delovati prav v mesecu skupnega branja 2019. 

Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji Evropa bere (EURead), ki povezuje že obstoječe bralne aktivnosti 
po vsej Evropi. Njen namen je dvig zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj 
kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi. 

Vabimo vas, da se pridružite letošnjemu Nacionalnemu mesecu skupnega branja. V spletnem dogodkovniku napovejte in 
na kratko predstavite svojo dejavnost, projekt ali program, ki ga boste izvedli v času NMSB 2019 (ali kasneje) kjerkoli v 
Sloveniji ali slovenskem kulturnem prostoru v tujini. 

  

Objavljeno 18. 6. 2019 
Izšla šesta izdaja e - Novičk Andragoškega centra Slovenije 

Šesta izdaja e - Novičk prinaša novice iz vseh vetrov: vabimo, da se pridružite akciji Nacionalni mesec skupnega branja, 
pišemo o novem spletnem portalu Moj ACS spopolnjevanje, poročamo o projektnem srečanju YOUrALPS, pišemo o 
novomeški premierni predstavitvi izobraževalnega filma Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti, objavljamo 
utrinke s prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2019 po Sloveniji, poročamo o četrtem srečanju partnerjev 
mednarodnega projekta Profi-Train ter o številnih drugih dogajanjih v zadnjih dveh mesecih. 

Naslednje e-Novičke bodo v dvojni poletni številki izšle avgusta.  

  

Objavljeno 10. 6. 2019 

Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo 

Osrednji dogodek skupne akcije Tedna vseživljenjskega učenja Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo bo v 
soboto, 15. junija 2019, Dan slovenskih planinskih doživetij 2019 na Lisci. Celodnevno planinsko dogajanje bo vključevalo 
doživetja za mlade planince, družine in odrasle, vodene planinske in turnokolesarske izlete, plezanje na plezalnem stolpu, 
osrednjo prireditev s sprevodom praporščakov. Ogromno je dobrih razlogov, da se nam, pridružite na Lisci. Aktivnosti bodo 
objavljene na www.pzs.si. 

  

Objavljeno 4. 6. 2019 

Posvet Vloga globalnega učenja v današnji družbi 

Osrednji dogodek skupne akcije Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) Mi vsi smo en svet prireja Platforma SLOGA. Posvet z 
naslovom Vloga globalnega učenja v današnji družbi bo 11. junija med 10.00 in 11.30 v Narodnem muzeju Slovenije (na 
Muzejski ploščadi Metelkova), Maistrova 1, 1000 Ljubljana. Govornice in govornik: Patricija Virtič (SLOGA), Tina Trdin 
(Humanitas), mag. Zvonka Pangerc Pahernik (Andragoški center Slovenije), prof. dr. Maja Bučar (Fakulteta za družbene 
vede Univerze v Ljubljani), mag. Barbara Urbanija (Slovenska nacionalna komisija za UNESCO), Uroš Vajgl (Ministrstvo za 
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zunanje zadeve). Skupaj bodo iz različnih perspektiv osvetlili pomen in priložnosti za razvoj globalnega učenja pri nas, 
sledila pa bo razprava, v kateri si zelo želimo vašega sodelovanja.  

  

Objavljeno 24. 5. 2019 
23. Andragoški kolokvij in posvetovalni dogodek Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO2019) 

Pridružite se nam na 23. Andragoškem kolokviju in posvetovalnem dogodku Evropskega programa za učenje odraslih 
(EPUO2019), ki sovpada s pripravami na snovanje novega Nacionalnega programa izobraževanja odraslih (NPIO) za obdobje 
2021–2030. Na dogodku 31. maja v Radisson Blu Plaza Hotelu Ljubljana bodo nastopili vidni predstavniki nacionalnih 
ustanov - zagovorniki strategij, ki bodo vplivale na vsebino NPIO. Svoje poglede bodo predstavili tudi socialni partnerji. 
Živahno razpravo med nekaterimi nastopajočimi ter z udeleženci dogodka si obetamo v panelu, katerega naslov najbolje 
povzame ultimativni cilj vseh naših prizadevanj: Znanje in spretnosti za življenje in delo. Prijava na dogodek je možna na 
spletnem naslovu https://pro.acs.si/ak2019/prijava. 

  

 Objavljeno 24. 5. 2019 

Izšle e-Novičke Andragoškega centra Slovenije   

Majske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije prihajajo med vas sredi pestrega dogajanja v Tednu vseživljenjskega 
učenja (TVU). Na Odprtju TVU v Kranju smo promovirali nove dobitnike priznanj ACS. Vabimo vas, da si ogledate njihove 
predstavitvene filme. Pri nas so gostovali strokovnjaki in učeči se iz Belgije in Walesa. Udeležili smo se Parad učenja, ki so 
bili po vsej Sloveniji kljub slabemu vremenu sončni Dnevi učečih se skupnosti. Svoja doživetja o tem in še čem želijo naši 
koordinatorji deliti z vami, zato smo njihove vtise objavili v rubriki Kotiček je vaš. Dogodke, usposabljanja in delavnice pa 
smo priredili tudi doma. 

  

Objavljeno 20. 5. 2019 

Strokovni dogodek Andragoškega društva Slovenije: Kje smo in kam gremo v izobraževanju odraslih ? Vizija ravnanja in 
pomena izobraževanja odraslih v prihodnje 

Ob 50 letnici ustanovitve Andragoškega društva Slovenije, ki je bilo kot društvo ustanovljeno prav zaradi problemov v 
izobraževanju odraslih in tudi začetnik in pobudnik razvoja tega področja izobraževanja in učenja v Sloveniji, se postavlja 
vprašanje o stanju izobraževanja odraslih, viziji razvoja in prihodnosti tega pomembnega področja v Sloveniji. Odgovore 
bomo iskali na strokovnem srečanju, ki bo 7. 6. 2019 v Centru Vitalis Ljubljana, kjer bodo v prvem delu programa, z 
zanimivimi uvodnimi razmišljanji sodelovali vidni strokovnjaki. Drugi del programa bo namenjen udeležencem, ki boste 
imeli priložnost aktivno sodelovati, razmišljati in prispevati svoje poglede, konkretne predloge, rešitve, priporočila in 
prioritete o tem, kaj bi po vašem mnenju v prihodnje najbolj prispevalo k izboljšanju, razvoju in kakovosti vseživljenjskega 
učenja in izobraževanja odraslih. Več o programu in prijavo na dogodek najdete tukaj. 

  

Objavljeno 20. 5. 2019 

Dediščina preteklosti je dota prihodnosti 

Ohranjanje dediščine preteklosti je  zelo pomembna dota prihodnosti naše dežele. Naš mladi rod bo mnogo varneje in z 
veliko večjo samozavestjo vstopal v globalizirani svet, če se bo zavedal, da pripada narodu s tisočletja staro 
kulturo. Osrednji dogodek skupne akcije Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) z naslovom Dediščina preteklosti je dota 
prihodnosti bo 23. maja 2019 v Hiši medu Božnar v Polhovem Gradcu. Vsebino programa najdete tukaj. 

  

 Objavljeno 7. 5. 2019 

Strokovni posvet o predlogu nove zasnove osnovne šole za odrasle 

Posvet z naslovom Program osnovne šole za odrasle – izhodišča za vseživljenjsko učenje za vse in vsakogar je 
namenjen premisleku in razpravi o predlogu nove zasnove osnovne šole za odrasle, ki smo ga v sodelovanju s člani 
Nacionalne ekspertne komisije pripravili na Andragoškem centru Republike Slovenije. Posvet bo v četrtek, 9. 5. 2019, ob 9. 
uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.  

V plenarnem delu posveta bosta predstavljena položaj Programa osnovne šole za odrasle (OŠO) ter izhodišča za prenovo in 
posodobitev programa. Osrednja tema bo predstavitev zasnove za prenovo Programa OŠO. Sledilo bo delo v skupinah, kjer 
bodo udeleženci v razpravi lahko podali svoje videnje, dileme, predloge in vprašanja glede nove zasnove Programa 
OŠO (program posveta).  
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Na posvetu se bomo srečali strokovnjaki, ki delujejo na področja osnovne šole za odrasle: direktorji, organizatorji in učitelji 
z ljudskih univerz, oblikovalci politik ter teoretiki, ki se ukvarjamo z vprašanji splošnega izobraževanja in izobraževanja 
odraslih. 

  

Objavljeno 6. 5. 2019 

Dnevi medgeneracijskega sožitja 

Dneve medgeneracijskega sožitja prirejata Zveza društev upokojencev Slovenije in Gospodarsko razstavišče v Ljubljani kot 
prvi osrednji povezovalni dogodek medgeneracijskega sodelovanja, pobud in programov za vse generacije, da bi uresničili 
vizijo, tj. sledili demografskim spremembam, z medsebojnim povezovanjem zagotavljali ohranitev visokih družbenih norm 
in izboljševali položaj vseh generacij v Republiki Sloveniji. Vabljeni na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani od torka 14. do 
četrtka 16. maja 2019. 

  

Objavljeno 6. 5. 2019 

Zaključna konferenca projekta Old Guys 

Zaključna konferenca projekta Old Guys, ki jo organizirata Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani) in Andragoško društvo 

Slovenije (ADS), bo potekala v soboto, 11. maja 2019 v Stari elektrarni, Slomškova 18 v Ljubljani. Konferenca je brezplačna 

in namenjena širši javnosti. Prevajanje je zagotovljeno.  

  

Objavljeno 23. 4. 2019 

Parada učenja - Dan učečih se skupnosti 

V sredo, 15. maja, vabljeni na Parade učenja - Dan učečih se skupnosti, ki bodo potekale v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja (TVU) 2019. V 17 krajih po Sloveniji bodo na trgih in drugih javnih mestih mimoidoče vabili stojnice, delavnice, 
nastopi na odrih, kjer se bodo predstavili ponudniki znanj in spretnosti, multimedijske predstavitve pa tudi strokovni 

dogodki v bližnjih ulicah in učnih kotičkih.   

  

 Objavljeno 23. 4. 2019 

Teden vseživljenjskega učenja 2019 

Najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki jo usklajuje Andragoški center 
Slovenije v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, letos poteka že 24. leto 
zapored. Pridružite se živahnemu utrip več kot 7.000 prireditev, ki se bodo odvijale po Sloveniji vse do konca junija. Seznam 
prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) je objavljen v spletnem koledarju TVU. Vsesloveski praznik učenja lahko 
spremljajte tudi na socialnih 
omrežjih: https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja in https://twitter.com/TVUslo. 

  

Objavljeno 18. 4. 2019 

Nacionalno odprtje Tedna vseživljenjskega učenja 2019 
Pridružite se nam na slovesnem Nacionalnem odprtju Tedna vseživljenjskega učenja, ki bo 10. maja 2019 ob 11. uri v 
Kranju, v Letnem gledališču Khislstein. Organizator tokratne slovesnosti, na kateri bodo podeljena priznanja za promocijo 
učenja in znanja odraslih 2018, je Ljudska univerza Kranj, dolgoletni območni koordinator TVU. 

Ljudska univerza Kranj prireditev pripravlja v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije, Gorenjskim muzejem ter 
Zavodom za turizem in kulturo Kranj. Pokrovitelj dogodka je župan Mestne občine Kranj, g. Matjaž Rakovec.  

Prijava na slavnostni dogodek je možna na spletnem naslovu http://tvu.acs.si/odprtje/2019/prijava. 

  

Objavljeno 18. 4. 2019 

Strokovni dogodek - NARAVA, IZZIV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Želite v svojo ponudbo programov (še bolj) vplesti tudi naravo, trajnost? Pridružite se nam na strokovnem dogodku v 
Tolminu, 30. maja 2019, med 9.30 in 17.00 uro, v prostorih Kinogledališča Tolmin, Mestni trg 5, na katerem se bodo 
prepletali teorija in praksa, znanstveno in lokalno vedenje. V diskusijah z dr. Lučko Kajfež Bogataj, dr. Nevenko Bogataj in 
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Antonom Komatom se bomo soočili z lastnimi prepričanji o trajnostnem razvoju in prišli do novih spoznanj. V predstavitvah 
Anke Lipušček Miklavič, direktorice Mlekarne Planike, in Mira Kristana, vodje enote za okolje in prostor na Posoškem 
razvojnem centru, bomo spoznali izbrane trajnostne prakse iz Zgornjega Posočja, ki govorijo o soodvisnosti ter 
odgovornosti do Doline. Ob imenovanju ambasadorjev biosfernega območja Julijske Alpe in podelitvi plaket nas bo 
nagovoril slavnostni govornik dr. Stanislav Pejovnik, predsednik slovenske nacionalne komisije za UNESCO. 

Kombinacija strokovnih izhodišč s strani priznanih strokovnjakov ter dveh vzporednih oblik, kot ogled dobre prakse 
(Faronika d.o.o.) in proaktivna kavarna, je odlična priložnost in izziv, da prevetrimo in morda na novo začrtamo smeri 
priprav in izvedb naših izobraževalnih programov s tega področja. 

Dogodek je namenjen strokovnim delavcem v izobraževanju odraslih, ki tako v javnih kot tudi zasebnih ter nevladnih 
organizacijah razvijajo in izvajajo različne neformalne izobraževalne programe ter ključnim vodilnim in strokovnim kadrom, 
dejavnim v izobraževalnem in drugih sektorjih, ki se tako ali drugače srečujejo bodisi s trajnostnim razvojem bodisi 
razvojem neformalnih izobraževalnih programov (odločevalci na različnih nivojih, predstavniki ministrstev, stroka). 

Prijava in podrobni program bosta na razpolago v kratkem na spletni strani ZISS.  

  

Objavljeno 18. 4. 2019 

Mednarodna konferenca Voditelj prihodnosti, dirigent s posluhom za vsakogar: S personaliziranim pristopom do 
zavzetih zaposlenih 

Vabimo na  mednarodno konferenco z naslovom Voditelj prihodnosti, dirigent s posluhom za vsakogar: S personaliziranim 
pristopom do zavzetih zaposlenih, ki bo 28. maja 2019 na Brdu pri Kranju. Konferenco pripravljajo Zveza ljudskih univerz 
Slovenije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno 
staranje delovne sile - ASI in Moja zaposlitev - Optius.  

Izhodišče konference je personalizacija, saj živimo v dobi izbire, ko lahko svoje življenje oblikujemo glede na naše osebne 
interese, želje in potrebe. Personalizacija je trend, ki spreminja tudi upravljanje kadrov. Enotni kadrovski modeli in rešitve 
zato ne morejo ustrezati vsem zaposlenim. Dogodek je namenjen vodjem in direktorjem ter direktorjem področja 
upravljanja človeških virov. Prijave zbirajo do 30. aprila na spletni strani. Več informacij o konferenci in prijavi najdete tukaj. 

   

Objavljeno 18. 4. 2019 

Aprilske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

V aprilskih e-Novičkah Andragoškega centra Slovenije pregledujemo, povzemamo in načrtujemo. Zbrali smo vtise z 
mednarodnih in domačih dogodkov v izobraževanju odraslih; predstavljamo zanimive domače in tuje publikacije; v rubriki 
Kotiček je vaš objavljamo članke o tem, kaj počnejo izobraževalci odraslih in učeči se v Sloveniji. Želimo vam prijetno 
branje.  

  

Objavljeno 8. 4. 2019 

Vabilo na usposabljanje o globalnem učenju v času negotove prihodnosti 

Platforma SLOGA vabi na dvodnevno usposabljanje z naslovom Globalno učenje v času negotove prihodnosti. Dogodek, ki 
ga bosta vodila priznana strokovnjaka dr. Rene Suša in prof. dr. Vanessa Andreotti, bo 11. in 12. aprila 2019 med 9. in 15. 
uro v prostorih Sloge, Metelkova 6 v Ljubljani.  

Udeleženci usposabljanja se bodo seznanili z orodji za kritično razumevanje teorije in prakse globalnega učenja ter 
z  inovativnimi metodološkimi pristopi za poglabljanje refleksij in tkanje novih povezav v okviru svojega dela. Usposabljanje 
bo ponudilo nabor shem in izkušenj, ki bodo prisotnim pomagale odkriti mejna področja lastnih predstav, želja in 
idealov, vezanih na (globalne) družbene spremembe ter ‘odkleniti skrite možnosti’ v lastni pedagoški praksi. 

Usposabljanje je del aktivnosti v projektu Bridge 47. Več informacij o usposabljanju in prijavi ter program usposabljanja 
najdete na spletnem naslovu.  

   

Objavljeno 4. 4. 2019 

Govori FF: Ciklus javnih predavanj  

V okviru praznovanja 100. obletnice Univerze v Ljubljani, bo na Filozofski fakulteti od 1. do 18. aprila 2019 predstavljen 
ciklus javnih predavanj Govori FF, v katerem bodo svoje delo predstavili uveljavljeni profesorji in profesorice Filozofske 
fakultete, ki so redno navzoči v slovenski javnosti. 
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V seriji predavanj bodo spregovorili odmevni misleci in razmišljali o temah, ki se tako ali drugače dotikajo 
aktualnosti slovenske družbe in njene umeščenosti v nacionalni in transnacionalni kontekst. Dvanajst javnih, prosto 
dostopnih predavanj skuša koherentno zajeti celostno gesto humanistične in družboslovne refleksije, kakršno ta trenutek 
širši javnosti lahko ponudi Filozofska fakulteta UL, največja slovenska humanistična in družboslovna ustanova. Podrobnejše 
informacije o predavanjih so na voljo na spletni strani Filozofske fakultete. 

  

Objavljeno 26. 3. 2019 

Konferenca Mobilnost za ustvarjalnost 

Konferenco Mobilnost za ustvarjalnost, ki bo potekala 4. in 5. aprila 2019 v Ljubljani, organizira zavod Motovila v 
sodelovanju s partnerji. Namen dvodnevnega dogodka je raziskati prednosti in izzive mednarodne mobilnosti, vključno z 
vplivom na okolje. Domači in tuji strokovnjaki iz Irske, Češke, Portugalske, Nizozemske idr. bodo predstavili že uveljavljene 
in nove priložnosti ter podporne sisteme, ki spodbujajo mobilnost in so vzpostavljeni na ravni mesta, regije ali države, 
znotraj in izven EU ali pa za specifičen kulturni ali ustvarjalni sektor. Prijave na konferenco smo možne do 2. aprila. 

  

Objavljeno 21. 3. 2019 

5. mednarodni festival znanja in kulture 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje vabi na 5. mednarodni festival znanja in kulture, ki bo potekal 25. aprila ob 
9. uri v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. Festival je namenjen seznanjanju javnosti z vrednimi dosežki učenja in 
ustvarjanja na univerzah za tretje življenjsko obdobje, medsebojnemu povezovanju slovenskih univerz v skupnem dogodku, 
kot tudi povezovanju s sorodnimi organizacijami doma in v tujini. Častni pokrovitelj festivala je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. 

   

Objavljeno 14. 3. 2019 

Marčevske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Izšla je marčevska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije, kjer pišemo o različnih dogajanjih v izobraževanju 
odraslih v lokalnem in mednarodnem okolju, ter napovedujemo dogodke, ki jih načrtujejo organizacije pri nas in po svetu. V 
rubriki Kotiček je vaš smo objavili zanimive prispevke, ki so jih pripravili naši partnerji. Predstavljamo tudi vrsto publikacij, 
izdanih v Sloveniji in mednarodnih organizacijah za izobraževanje odraslih. Vabljeni k branju. 

  

Objavljeno 5. 3. 2019 

Prvi slovenski on-line karierni sejem 

Vabljeni, da se 14. marca udeležite prvega on-line kariernega sejma v Sloveniji na edem največjih zaposlitvenih 
portalov Optius. On-line karierni sejem je preprosta, pregledna in učinkovita oblika povezovanja pravih ljudi s 
pravimi zaposlitvenimi izzivi. Poteka zelo podobno kot običajni zaposlovalni sejmi, le da delodajalci svoje podjetje in prosta 
delovna mesta predstavijo na spletu, iskalci pa preko spletnih orodij stopijo v neposreden stik z njimi. Pogovori potekajo 
preko preprostega klepetalnika ali orodja Skype. 
Več na https://www.optius.com/prvi-slovenski-on-line-karierni-sejem. 

  

Objavljeno 27. 2. 2019 

Arnes: Prijavite se na šest novih tečajev 

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes bo marca začela izvajati brezplačne tečaje za dvig digitalnih 
kompetenc. V sklopu programa SIO-2020 so pripravili številne množične odprte spletne tečaje – MOST. V spletni tečaj se 
lahko prijavi vsak, ki ga zanima tematika. Tečaji bodo potekali na daljavo, udeleženci prek spletne učilnice dobijo gradiva in 
naloge, ki jih morajo opraviti za uspešni zaključek tečaja. Udeležba je brezplačna. Več informacij dobite na spletni 
strani https://www.arnes.si/most-prijavite-se-na-nove-tecaje 

   

Objavljeno 20. 2. 2019 

Februarske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

V novi izdaji e-Novičk povzemajo dogajanje v izobraževanju odraslih v prvih dveh mesecih novega leta. Preberite prispevke 
o dogajanjih na konferencah, o Forumu učenja, ki je bil v Bruslju, se ob podpori nacionalnega koordinatorja začnite 
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pripravljati na Teden vseživljenjskega učenja (TVU 2019), o izidu posodobljenega Manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju 
in še vrsto drugih zanimivih novic. 

  

Objavljeno 12. 2. 2019 

Pedagoško andragoški dnevi  

Letošnje Pedagoško andragoške dneve bo zaznamovala 100-letnica Univerze v Ljubljani, posebno Oddelka za pedagogiko 
na Filozofski fakulteti. Ta pomembni zgodovinski mejnik bodo proslavili 29. marca 2019 v City hotelu v Ljubljani. Program 
ter prijava na slavnostni dogodek sta objavljena na spletni strani. 

  

Objavljeno 12. 2. 2019 

Kulturni bazar 2019  

Vabljeni na Kulturni bazar, ki bo potekal 4. aprila 2019 med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednji temi 
letošnjega enajstega Kulturnega bazarja sta Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih »Mladi za mlade« in Sodobna 
umetnost.  

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in 
izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce drugih področij, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturno-vzgojne 
vsebine (zdravje, okolje in prostor, narava in gozd, šport in gibanje …) ter za študente.  

Programa in e-prijavnica so objavljeni na spletni strani Kulturnega bazarja. Prijave so možne do 20. marca 2019. 

  

Objavljeno 28. 1. 2019 
Zaključna konferenca Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019 

Zveza ljudskih univerz Slovenije vabi na zaključno konferenco Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019, ki 
bo 15. februarja 2019, v Kongresnem centru Brdo. Predstavili bodo rezultate projektov, ki so nastali v sklopu javnega 
razpisa z istim imenom. Uspešne zgodbe so skupaj soustvarjali podjetja, ustanove za izobraževanje odraslih in udeleženci 
programov. Na brezplačni dogodek se lahko prijavite prek povezave do 7. februarja 2019 oziroma do zapolnitve mest. 

  

Objavljeno 21. 1. 2019 

Izšle e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 
 
Izšla je nova številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije, ki posreduje številne zanimivosti in informacije iz lokalnega in 
mednarodnega okolja. Med drugim vabimo k sodelovanju – prijavite se na razpis za Zeleni znak kakovosti, vključite se v 
Teden vseživljenjskega učenja 2019 (TVU) in Parado učenja 2019. Objavljene prispevke lahko komentirate in/ali delite na 
spletnih družbenih omrežjih. 

  

Objavljeno 14. 1. 2019 

Novi video posnetki na portalu središč za samostojno učenje (SSU) 

Na portalu središč za samostojno učenje (SSU) v rubriki video vodiči je na voljo 44 novih filmčkov. Večina je namenjena 
učenju enostavnega računalniškega programiranja z uporabo grafičnega vmesnika za programiranje Scratch, eden pa 
plačevanju parkirnine z mobilnim telefonom. S pomočjo filmčkov boste lahko spoznali osnovne programerske koncepte in 
ukaze, se naučili risanja, dela s spremenljivkami, koordinatami, vejišči in pogoji, naključnimi števili, sporočili in konceptom 
drobljenja problema na manjše probleme. Vabljeni k ogledu video vsebin. 

  

Objavljeno 11. 1. 2019 

DOBA vabi na online summit 

 

V seriji brezplačnih webinarjev, ki bodo potekali od 28. do 31. januarja 2019, bodo predavatelji Dobe z vami delili uporabna 
znanja z raznovrstnih področij: pametna mesta, podjetništvo, prodaja in inovativnost. Vabljeni! 
Obiščite spletno stran, kjer predstavljajo predavatelje in kjer se lahko prijavite na izbrani 
webinar: https://www.doba.si/doba-online-summit. 
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