
Objavljeno 18. 12. 2020 

Pridobite novodobna poslovna znanja in veščine na brezplačnih e-delavnicah 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v sklopu Kompetentna 
Slovenije izvaja serijo brezplačnih e-delavnic in usposabljanj, namenjenih vsem zaposlenim, vodjem in 
kadrovskim delavcem, ki v delavnicah na določeno temo vidijo priložnost za razvoj svoje kariere in kariere 
svojih zaposlenih. Usposabljanja so namenjena krepitvi mehkih veščin in podjetniških znanj na področjih, 
ki so opredeljena kot kompetence prihodnosti. Seznam prihajajočih usposabljanj je objavljen na spletni 
strani. 

   

Objavljeno 18. 12. 2020 

Zimska izdaja angleških e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

Prelistajte zimsko izdajo angleških e-Novičk Andragoškega centra Slovenije in se seznanite, kako se 
izobraževanje odraslih v Sloveniji spopada s trenutno zdravstveno situacijo. Poglejte v letošnjo izvedbo 
Tednov vseživljenjskega učenja TVU in kako produktivno sodelujejo Andragoški center Slovenije, kot 
nacionalna institucija, in drugi zavodi pri številnih mednarodnih projektih. Kako se uvrščamo v evropsko 
politiko izobraževanja odraslih? Preberite o tem v angleški izdaji e-Novičk. 

  

Objavljeno 15. 12. 2020 

Decembrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Letošnje zadnje e-Novičke Andragoškega centra Slovenije zaokrožajo bogato dogajanje v izobraževanju 
odraslih in zaključujejo leto 2020. Vsebine prispevkov osvetljujejo številna dogajanja, ki so se odvijala v 
preteklih mesecih. Novice o pestrem dogajanju v lokalnih okoljih pa so tokrat strnjena v dveh 
rubrikah, Kotiček je vaš ter Novi koronavirus in mi. 

  

Objavljeno 9. 12. 2020 

Izkoristite priložnost, preverite in okrepite svoje digitalne spretnosti! 

Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je spletni pripomoček, s katerim je možno brezplačno 
oceniti lastne spretnosti. Andragoški center Slovenije v sodelovanju z organizacijami za izvajanje SVOS, t. 
i. lokalnimi točkami po celi Sloveniji, omogoča reševanje vprašalnika vsem odraslim, ki jih zanima, kakšne 
so njihove spretnosti in kako jih okrepiti. Po reševanju vprašalnika SVOS boste dobili ne samo vpogled v 
svoje spretnosti, ampak tudi v ponudbo izobraževalnih programov za njihovo izboljšanje. Obrnite se na 
svojo najbližjo lokalno točko SVOS, ki deluje preko spleta. Dobili boste vse potrebne informacije o SVOS, 
izobraževanjih, pomoč in svetovanje strokovnjakov.  

  

Objavljeno 9. 12. 2020 

Virtualni Dan odprtih vrat Šolskega centra novo mesto 

Šolski center Novo mesto vas v sredo, 16. 12. 2020, med 15. in 18. uro, vabi na malo drugačen dan 
odprtih vrat - tokrat v virtualni obliki. 
Dijaki, študentje, učitelji, predavatelji in ostali zaposleni bodo predstavili izobraževalne programe in 
značilnosti poklicev, za katere izobražujejo, demonstrirali bodo zanimive eksperimente in utrinke s 
praktičnega pouka, ves čas pa bodo na voljo tudi za vaša vprašanja. Poleg videokonferenčnih dogodkov 
boste imeli možnost dostopa do dodatnih vsebin na spletu, kjer bodo predstavljene zaposlitvene 
možnosti posameznih programov, bogat nabor dodatnih dejavnosti, praktični prikaz strokovnih področij, 
uspehi dijakov in študenti, razgovori z uspešnimi bivšimi dijaki in študenti ter še mnogo več. Več 
informacij dobite na spletni povezavi. 

  

https://www.srips-rs.si/
https://www.srips-rs.si/sklad/novice/dogodki
https://www.srips-rs.si/sklad/novice/dogodki
https://enovicke.acs.si/en/home/
https://enovicke.acs.si/
https://enovicke.acs.si/novice/koticek/
https://enovicke.acs.si/novi-koronavirus-in-mi/
https://pismenost.acs.si/svos/
https://pismenost.acs.si/svos
https://www.sc-nm.si/
https://www.sc-nm.si/napovednik/vabilo-na-virtualni-dan-odprtih-vrat-solskega-centra-novo-me


Objavljeno 7. 12. 2020 
13. Informativa bo potekala ONLINE 

13. Informativa bo potekala 22. in 23. januarja 2021 preko spleta med 9. in 18. uro. Gre za največji 
vseslovenski predinformativni izobraževalni dogodek, ki se odvija tri tedne pred uradnimi informativnimi 
dnevi in tako na enem mestu predstavi pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v 
tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in 
usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. Je enkratna priložnost, da obiskovalci na 
enem mestu dobijo vse ustrezne informacije iz prve roke.  

V obeh dneh se na Informativi zvrsti obsežni del strokovnih in praktičnih predavanj, spremljevalni 
program, delavnice ter sejemska razstava. Več informacij o dogodku najdete na spletni 
strani https://www.informativa.si 

  

Objavljeno 3. 12. 2020 
Brezplačni webinar: Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada 

Na portalu MojeZnanje.si bo danes, 3. 12., od 17. do 19. ure, potekal brezplačni webinar Razpisi 
Slovenskega podjetniškega sklada. V teh časih je pomemben vidik delovanja vsakega podjetja tudi 
postopek prijave na različne razpise, ki so na voljo na državni ali evropski ravni. Mednje spadajo tudi 
razpisi Slovenskega podjetniškega sklada. Tečaj je namenjen vsem, ki ste se ali se nameravate v 
prihodnjih mesecih prijaviti na razpis Slovenskega podjetniškega sklada. Na dvournem webinarju boste 
prejeli informacije iz prve roke, ki vam bodo lahko olajšale postopke prijave oziroma kandidiranja na 
razpisu/ih. Prijavite se lahko na  povezavi, vsebina tečaja pa je na voljo tukaj.   

  

Objavljeno 1. 12. 2020 

Spletna konferenca MeTURA - Učim se za življenje  

Izobraževalni center Geoss, Litija in Zveza Sožitje v četrtek, 3. decembra 2020, ob mednarodnem dnevu 
invalidov, prirejata spletno nacionalno konferenco MeTURA - Učim se za življenje.  
MeTURA – Nazaj h koreninam je projekt, ki raziskuje nove možnosti vseživljenjskega učenja za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju in njihove družine. V projektu se projektni partnerji osredotočajo na 
aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja, kako izvajati te aktivnosti in kakšne so 
njihove dobrobiti. Več o projektu boste lahko izvedeli na konferenci, prav tako bo izpostavljeno: zakaj so 
aktivnosti vseživljenjskega učenja pomembne za osebe z motnjami v duševnem razvoju, predstavljene 
bodo dobre prakse in osebne izkušnje invalidnih oseb, kako COVID-19 epidemija vpliva na aktivnosti 
vseživljenjskega učenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, pridružil se nam bo tudi predstavnik 
organizacije Thrive iz Velike Britanije, kjer se že več kot 40 let ukvarjajo s socialno terapevtsko 
hortikulturo. 

Več o konferenci https://www.ic-geoss.si/metura-druzinsko-izobrazevanje-5 
Video konferenca bo potekala v aplikaciji MS Teams, dostopate lahko preko 
povezave https://bit.ly/3m9wEOC. Predhodne prijave niso potrebne.  

  

Objavljeno 27. 11. 2020 

Spletna delavnica: Kako objaviti spletni dnevnik (blog) 

Metna knjižnica Ljubljana vabi na spletno delavnico, kjer boste spoznali, kako ustvariti svoj prvi spletni 
dnevniški zapis, da bo takoj na voljo vašemu občinstvu. Poučili se boste o brezplačnem orodju, ki ga boste 
lahko uporabili za izdelavo predstavitev vsebine in trženje vaše osebne ali poslovne skupine, ki jo želite 
nagovoriti preko spleta. 
Delavnica bo potekala v ponedeljek, 30. 11. 2020, ob 17. uri. Prijavite se lahko na telefonsko številko 01 
308 51 20 ali na elektronski naslov ljubljana@borzaznanja.si.  

https://www.informativa.si/
https://www.mojeznanje.si/
https://attendee.gotowebinar.com/register/8797442533705134860?source=HR+mail
https://www.mojeznanje.si/Webinarji/Razpisi_Slovenskega_podjetniskega_sklada/
https://www.erasmus-metura.eu/
https://www.ic-geoss.si/metura-druzinsko-izobrazevanje-5/
https://www.ic-geoss.si/metura-druzinsko-izobrazevanje-5/
https://bit.ly/3m9wEOC
https://www.mklj.si/
mailto:ljubljana@borzaznanja.si


  

Objavljeno 25. 11. 2020 
Spletna razprava na EPALE o kombiniranem učenju v izobraževanju odraslih 

Vabljeni na e-platformo EPALE, kjer bo v četrtek, 26. novembra 2020, med 10. in 16. uro 
potekala razpravo o kombiniranem učenju v izobraževanju odraslih. 

Ob 10. uri bo potekalo polurno predavanje v živo, kjer bo  dr. Lauri Tuomi, direktor Finske fundacije za 
vseživljenjsko učenje in član upravnega odbora EAEA, spregovoril  o kombiniranem pristopu v 
izobraževanju odraslih in navedel primere kombiniranega učenja na Finskem v obdobju COVID-19.   

Razprava bo potekala na povezavi, udeleženci pa že lahko predstavite in delite svoja mnenja. 

  

 Objavljeno 23. 11. 2020 

Strokovni dogodek Vrednotenje znanja zaposlenih, izkušnje in izzivi 

Andragoški center Slovenije pripravlja v petek, 4. decembra 2020, strokovni dogodek z naslovom 
Vrednotenje znanja zaposlenih, izkušnje in izzivi. Dogodek je namenjen strokovni javnosti, z namenom 
medsebojnega informiranja strokovnih delavcev in ključnih deležnikov o poteku in rezultatih vrednotenja 
znanja zaposlenih v projektu ter seznanitvi z evropskimi in nacionalnimi priporočili za nadaljnji razvoj tega 
področja. 
Dogodek bo potekal preko ZOOM aplikacije. Prijave so možne na spletni 
povezavi https://zaznanje.si/spletna_prijava do ponedeljka, 30. novembra 2020. Več informacij o 
dogodku najdete v vabilu. 

  

Objavljeno 20. 11. 2020 

Prisluhnite EPALE podkastu o umetni inteligenci v povezavi z učenjem in izobraževanjem odraslih 

V podkastu na e-platformi EPALE prisluhnete zanimivemu razmišljanju Gine Ebner iz EAEA in gostij o 
povezavi med umetno inteligenco in učenjem odraslih. Ta povezava je še zelo meglena in ostaja 
neraziskana in neuporabljena s strani strokovnjakov s področja učenja in izobraževanja odraslih. Govorijo 
o priložnostih, ki jih umetna inteligenca ponuja – vse od vrednotenja predhodno pridobljenega znanja, 
spretnosti in kompetenc do transformativnega učenja. Pogovor teče tudi o tem, zakaj ob omembi umetne 
inteligence še vedno najprej pomislimo na znanstveno-fantastični film, čeprav je že postala del našega 
življenja. 

  

Objavljeno 18. 11. 2020 

Drugi dan Letnega posveta o izobraževanju odraslih 

Pred nami je drugi dan posveta o izobraževanju odraslih, ki letos prvič, poteka preko spleta. Izredno velika 
udeležba (prek 300 udeležencev) na včerajšnjem, prvem dnevu posveta, je potrdila aktualnost 
obravnavanih vsebin. Današnji spored bo ponovno iskal odgovore na številna aktualna vprašanja na 
področju izobraževanja odraslih. Razpravljali bomo o javni službi v izobraževanju odraslih, o evropskih 
dokumentih in virih OECD, o novi finančni perspektivi in ključnih inštrumentih za podporo okrevanju 
Evrope. Bodite ponovno z nami. 

   

Objavljeno 17. 11. 2020 
e-Novičke Andragoškega centra Slovenije  

Novembrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije prinašajo zanimive prispevke o dogajanju v 
izobraževanju odraslih doma in v mednarodnem okolju. V branje priporočamo članke o novostih v 
evropski politiki, o Vrh spretnosti, odmevnem mednarodnem spletnem dogodku, ki ga je gostila Slovenija, 
o konferenci EPALE in druge. V rubriki Kotiček je vaš pa objavljamo zanimive prispevke s terena.   

https://epale.ec.europa.eu/en/discussions/epale-discussion-blended-learning-adult-education
http://epale.ec.europa.eu/en/discussions/epale-discussion-blended-learning-adult-education
https://zaznanje.si/spletna_prijava
https://arhiv.acs.si/vabila/Vrednotenje_znanja_zaposlenih_izkusnje_in_izzivi.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/epale-podcast-artificial-intelligence-adult-learning-and-education
https://acs.us17.list-manage.com/track/click?u=b514766aad7183072e4f346b6&id=bc9c4be78b&e=1bc0fcee44


  

Objavljeno 17. 11. 2020 
Spletni dogodki v času Tedna splošnih knjižnic 

Mestna knjižnica Ljubljana je v Tednu splošnih knjižnic med 16. in 20. novembrom pripravila zanimive 
spletne dogodke. Pridružite se lahko delavnici zaposlitvenega razgovora preko spleta, ogledate 
promocijski film z naslovom  Ljubljana je mesto kulture, je mesto, ki bere in mesto, ki ima dobro knjižnico, 
poslušate potopisno predavanje o Nepalu in druge zanimive dogodke. Te najdete na njihovi spletni strani. 

  

Objavljeno 3. 11. 2020 
Letna konferenca EAEA – o izzivih in priložnostih za doseganje in dostop odraslih do učenja 

Združenje EAEA organizira 19. in 20. novembra 2020 virtualno letno konferenco z naslovom Outreach and 
Access in Adult Learning. V razpravi o novih izzivih in priložnostih za doseganje odraslih in dostop odraslih 
do učenja, boste izvedeli, kako si ponudniki učenja odraslih prizadevajo preprečiti digitalno izključenost, 
kakšne so nove oblike festivalov učenja, kako podpreti učeče se odrasle v času samoizolacije in še veliko 
zanimivega. Več v programu. 

V interaktivnih delavnicah bodo predstavljene navdihujoče zgodbe in kreativni pristopi, študije primerov 
pa bodo služile kot izhodišče za širši razmislek o novih izzivih in priložnostih, ki so se pojavile med krizo, za 
pot naprej. Slovenija je bila povabljena, da v eni od delavnic sodeluje s svojim primerom dobre prakse – 
izpeljavo TVU 2020 v času covida-19. O tem bo spregovorila mag. Zvonka Pangerc Pahernik in 
Andragoškega centra Slovenije. 

Število mest na vsaki delavnici je omejeno, zato organizatorji vabijo k zgodnji prijavi (prijavni obrazec). 

Drugi dan bo namenjen pogledu na dokument EK Poti izpopolnjevanja: nova priložnost za odrasle, 
oziroma razpravi o tem, kako pobudo uresničevati. Ob tem boste spoznali različna orodja zagovorništva, 
priporočila projekta UP-AEPRO in še kaj. 

  

Objavljeno 3. 11. 2020 
Začasna oblika izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela 

Zaradi slabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb z virusom SARS-CoV-2 je bil 30. 
10. 2020 sprejet sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, tudi v organizacijah za izobraževanje odraslih. 

Nekaj dni pred tem so organizacije za izobraževanje odraslih prejete povzetek ukrepov, ki izhajajo iz 
petega paketa zakonodaje o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ur. l. RS, št. 
152/20 – ZUOOP). 

Morda vam bosta v pomoč tudi Priloga k okrožnici MIZŠ, ki jo je 1. 10. 2020 Center za poklicno 
izobraževanje pripravil za ravnatelje poklicnih in strokovnih šol, in Okrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s 
podporo pri izvajanju pouka na daljavo, ki je namenjena ravnateljem srednjih in glasbenih šol.  

  

Objavljeno 30. 10. 2020 
Jesenska številka angleških e-Novičk 

V tokratni izdaji e-Novičk v angleškem jeziku Andragoškega centra Slovenije lahko preberete, kako se 
izobraževanja odraslih v Sloveniji ponovno sooča s kriznimi razmerami. Kljub temu smo uspešno izpeljali 
Tedne vseživljenjskega učenja in mednarodni dogodek Andragoški kolokvij in PLA  na temo uspešnih 
načinov doseganja izobraženo prikrajšanih skupin odraslih. Objavljamo pa tudi zanimive članke o stanju 
izobraževanja odraslih v Sloveniji in našem uspešnem sodelovanju z drugimi organizacijami. 

  

https://www.knjiznice.si/zdruzenje-splosnih-knjiznic/promocija-splosnih-knjiznic/
https://www.mklj.si/aktualno/item/23756-teden-slovenskih-splosnih-knjiznic
https://eaea.org/
https://eaea.org/event/eaea-virtual-annual-conference-outreach-and-access-in-adult-learning/
https://eaea.org/event/eaea-virtual-annual-conference-outreach-and-access-in-adult-learning/
https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/06/Annual-Conference-programme-4.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/06/Annual-Conference-Outreach-and-Access-in-Adult-Learning_workshops.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLL_nFRmLJn0ZnidJFCsA3qL1dRyzOH4nZd--3LUfeq7M_qA/viewform
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_484_R_0001&from=SL
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/11/Okroznica_o_-zacasni_obliki_izvajanja_vzgojno-izobrazevalnega_dela_v_vzgojno-izobrazevalnih_zavodih-30102020.pdf
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/11/Okroznica_o_-zacasni_obliki_izvajanja_vzgojno-izobrazevalnega_dela_v_vzgojno-izobrazevalnih_zavodih-30102020.pdf
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/11/Zakon_o_zacasnih_ukrepih_za_omilitev_in_odpravo_posledic_COVID-19-28102020.pdf
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/11/Zakon_o_zacasnih_ukrepih_za_omilitev_in_odpravo_posledic_COVID-19-28102020.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2610?sop=2020-01-2610
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2610?sop=2020-01-2610
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/11/CPI-priloga_okroznici_MIZS-01102020.pdf
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/11/Okroznica_ZRSS_v_zvezi_s_podporo_pri_izvajanju_pouka_na_daljavo-28102020.pdf
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/11/Okroznica_ZRSS_v_zvezi_s_podporo_pri_izvajanju_pouka_na_daljavo-28102020.pdf
https://enovicke.acs.si/en/home/


Objavljeno 28. 10. 2020 
Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO 2020) 

Vabljeni na 11. Letni posvet o izobraževanju odraslih, ki bo, letos prvič, potekal preko spleta, 17. in 18. 
novembra 2020. Nacionalni dogodek zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalnemu 
delu in praksi izobraževanja odraslih, obenem pa opozarja na skupne izzive našega področja dela. 

Na dvodnevnem dogodku bomo iskali odgovore na vprašanja: 

Kaj nam za obdobje 2021–2027 na področju izobraževanja prinaša novi dolgoročni proračun Evropske 
unije in kaj program Erasmus? 
Kakšna so spoznanja globlje analize spomladanskega dogajanja v času epidemije covid-19? 
Kakšna je prihodnost izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja, vseh nas? 
Kakšno partnerstvo bomo sklenili z umetno inteligenco? 

Program in možnost prijave na dogodek najdete na spletni strani dogodka. Prijava je možna do 
vključno 13. novembra 2020. Prijavljeni udeleženci boste prejeli povezavo do spletnega okolja Zoom dan 
pred dogodkom. 

   
Objavljeno 23. 10. 2020 

Mednarodna spletna konferenca "Stari, ASI v ravnovesju?" - Vsakodnevno iskanje harmonije med 
poklicnim in zasebnim življenjem 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad vabi na mednarodno spletno konferenco z 
naslovom "Stari, ASI v ravnovesju?" - Vsakodnevno iskanje harmonije med poklicnim in zasebnim 
življenjem, ki bo 4. in 5. novembra 2020 v dopoldanskih urah (predvidoma od 8:45 do 12:00). 
Iskanje ravnovesja, aktualna tema preteklih mesecev, nas kliče k ponovnemu razmisleku o našem 
življenju, delu, navadah, preživljanju prostega časa in odnosih z bližjimi. Več o konferenci in prijavi si lahko 
preberete tukaj.  
Pri prijavi na e-konferenco vam svetujejo, da uporabite brskalnik Chrome ali Edge. Če imate probleme s 
prijavo, to sporočite na registration@cd-cc.si. 

  

Objavljeno 21. 10. 2020 

Obiščite virtualni karierni sejem  

V četrtek, 22. oktobra, med 10. in 19. uro bo v živo po spletu potekal karierni sejem MojeDelo.com. 
Karierni sejem je namenjen vsem, ki želite preveriti zaposlitvene priložnosti pri skoraj 40 domačih in tujih 
delodajalcih. Na voljo bo vrsta zanimivih kariernih predavanj, predstavila se bodo podjetja in organizacije 
s področja kadrovanja in izobraževanja, udeležite pa se lahko tudi osebnega kariernega 
svetovanja. Prijavite se na http://kariernisejem.com. 

  

Objavljeno 21. 10. 2020 
9. regijski Festival zaTE – Znanje aktivira te! 

Regijski Festival zaTE – Znanje aktivira te! bo potekal od 10. do 13. novembra 2020 na petih lokacijah: 
Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje in Kočevje. Organizatorja festivala Razvojno izobraževalni center 
Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Novo mesto, skupaj s sodelujočimi partnerji 
Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje ter Ljudsko 
univerzo Kočevje vabijo, da se udeležite strokovnih in drugih (e-)dogodkov, ali obiščete svetovalni kotiček 
oziroma e-svetovalni kotiček. Program festivala si lahko ogledate v e-koledarju. Več o festivalu pa lahko 
preberete tukaj. 

  

Objavljeno 20. 10. 2020 
Evropski teden poklicnih spretnosti 2020 

https://web.acs.si/lp2020/
https://www.srips-rs.si/
https://sklad-kadri.us15.list-manage.com/track/click?u=e4fa89286ea2e4ecc804ea460&id=42135b7b9c&e=8316d28ba6
mailto:registration@cd-cc.si
http://kariernisejem.com/
https://www.ric-nm.si/media/store/DOKUMENTI/Projekti/Regijski/Festival-zaTE/2020/Program/Program_splet.pdf
https://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/9-regijski-festival/


V tednu od 9. do 13. novembra se bo tudi letos odvijal Evropski teden poklicnih spretnosti, pri katerem 
vabljene predvsem poklicne in strokovne šole, da razmislite o sodelovanju. V tem tednu lahko 
organizirate spletne ali druge oblike dogodkov, aktivnosti ipd., vabljeni pa tudi k delitvi vaših zgodb z 
mednarodne mobilnosti in projektov s tega področja izobraževanja. Več o tednu in aktivnostih najdete 
na spletni strani Evropskega tedna poklicnih spretnosti. 

  

Objavljeno 15. 10. 2020 

Oktobrske e-Novičke 

V novi izdaji e-Novičk Andragoškega centra Slovenije boste našli zanimive prispevke o pestrem 
septembrskem dogajanju v izobraževanju. Poročamo o Tednih vseživljenjskega učenja TVU, ki smo jih iz 
pomladnih premaknili v jesenske dni, o uspešni izpeljavi Parad učenja po Sloveniji, o Dnevih svetovalnih 
središč, Dnevu za kakovost in drugem pestrem dogajanju, o katerem piše mreža izobraževalnih 
organizacij.  

  

Objavljeno 15. 10. 2020 

Izobraževalni proces in druge dejavnosti začasno na daljavo tudi v organizacijah za izobraževanje 
odraslih 

Zaradi izjemno resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 
se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z dne 14. 10. 2020, od 19. 10. 2020 
do 1. 11. 2020 v organizacijah za izobraževanje odraslih pričel celoten izobraževalni proces, pa tudi vse 
preostale dejavnosti, začasno izvajati na daljavo.  
Okrožnico v zvezi z začasnim izvajanjem izobraževalne in drugih dejavnosti na daljavo. 

  

Objavljeno 14. 10. 2020 
Erasmus dnevi 2020  

Vabljeni k sodelovanju na Erasmus dnevih (Erasmus Days) ki bodo potekali od 15. do 17. oktobra. Vabljeni 
k pripravi spletnega dogodka ali številnih drugih aktivnosti, s katerimi boste vaš Erasmus+ projekt 
postavili na evropski zemljevid in prispevali k promociji njegovih rezultatov in učinkov. Dogodek lahko 
prijavite na tej spletni strani. 

  

Objavljeno 13. 10. 2020 

Pridružite se spletni razpravi o vključevanju starajoče se populacije in medgeneracijskem učenju  

Spletna razprava z naslovom Socialno vključevanje starajoče se populacije in medgeneracijsko učenje bo 
potekala 28. oktobra preko EPALE. 

Delate s starejšimi? Poznate politike, strategije in iniciative, ki naslavljajo starejšo populacijo v vaši državi, 
regiji? Na kaj se osredotočajo? Kaj je po vašem mnenju ključnega pomena pri ohranjanju aktivnosti 
starejše populacije? 

Pridružite se razpravi. Več informacij najdete tukaj. 

  

Objavljeno 8. 10. 2020 

Krajša videokonferenčna usposabljanja za poučevanje na daljavo 

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Arnesom nadaljuje z izvedbo krajših videokonferenčnih 
usposabljanj za poučevanje na daljavo. Za drugo polovico oktobra in prvo polovico novembra so pripravili 
štiri teme, ki bodo ponudile učiteljem uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka tako v razredu kot 
tudi na daljavo.  

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://enovicke.acs.si/
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/10/Okroznica_v_zvezi_z_zacasnim_izvajanjem_izobrazevalne_in_drugih_dejavnosti_na_daljavo-14102020.pdf
https://www.erasmusdays.eu/
https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/epale-focus-social-inclusion-ageing-population-and-intergenerational-learning
https://www.zrss.si/objava/nadaljujemo-z-izvedbo-krajsih-videokonferencnih-usposabljanj
https://www.zrss.si/objava/nadaljujemo-z-izvedbo-krajsih-videokonferencnih-usposabljanj


Teme webinarjev bodo: 
Ponedeljek, 19. 10. 2020, od 14.30-15.30: Ustvarite privlačne interaktivne učne vsebine s spletnim 
orodjem H5P 
Torek, 3. 11. 2020, od 14.30-15.30: Bralno matematična pismenost – Tvorjenje in upovedovanje 
preglednic in grafov 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, od 14.30-15.30: Prihranite čas pri preverjanju znanja učencev/dijakov 
Ponedeljek, 16. 11. 2020, od 14.30-15.30: Kako vem, kateri digitalni vir je uporaben in resničen? 

Na usposabljanje se prijavite na povezavi http://bit.ly/prijava-eurice-oktober do srede, 14. oktobra, do 
12. ure. Če ste septembrska usposabljanja zamudili, imate na spletnem portalu SIO na voljo povzetke v 
obliki strnjenih posnetkov. 

  

Objavljeno 7. 10. 2020 
Konferenca Prihodnost dela: Še lahko zarišemo jasno ločnico med poslovnim in zasebnim življenjem? 

Na letošnji konferenci ZLUS, ki bo potekala od 12. do 16. 10. preko spleta, bodo spregovorili o prihodnosti 
dela in iskali odgovore na vprašanje ali še lahko zarišemo jasno ločnico med poslovnim in zasebnim 
življenjem. 

Program konference je zasnovan v želji, da bi lažje obvladovali svoje poslovno življenje, hitreje opravljali 
svoje delo, izboljšali odnose ter skrbeli za svoje zdravje, posledično pa imeli več prostega časa in bolje 
razumeli svoje bližnje. Dogajanje bo razporejeno skozi ves teden, kjer bo vsak dan v tednu poskrbljeno za 
aktualne vsebine. Več o konferenci in programu najdete na spletnem naslovu. 

   

Objavljeno 6. 10. 2020 
Vrh spretnosti 2020: Strategije spretnosti za svet v okrevanju 

Slovenija bo v sodelovanju z OECD 9. oktobra 2020 gostila tretji Vrh spretnosti 2020 z naslovom Strategije 
spretnosti za svet v okrevanju. 

Namen dogodka je spodbuditi globalno razpravo o tem, kako lahko politike in prakse s celostnim 
pristopom in sodelovanjem vseh akterjev pripomorejo k spodbujanju kulture in razvoju sistemov 
vseživljenjskega učenja z obravnavo tematik in vprašanj, povezanih z demografskimi in okoljskimi 
vprašanji, razvojem digitalizacije, skupnim podpisom za trajnostno naravnanost gospodarstva in družbe v 
globalnem svetu. Letošnji Vrh spretnosti se posebej usmerja v okrevanje in odpornost posameznikov in 
sistemov v luči epidemije koronavirusne bolezni. 

Dogodek bodo virtualno spremljale delegacije z vsega sveta, visoki predstavniki mednarodnih organizacij 
UNESCO ter Sveta Evrope. Zbrane bosta uvodoma nagovorila predsednik Vlade Republike Slovenije, Janez 
Janša, in namestnik Generalnega sekretarja OECD, Ulrik Vestergaard Knudsen. Slovensko delegacijo bo v 
Kongresnem centru Brdo pri Kranju vodila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona 
Kustec. 

Dogodek boste lahko spremljali v neposrednem spletnem prenosu. Povezava bo objavljena v dneh pred 
dogodkom na spletni strani: https://skills-summit-slovenia.sta.si, kjer so na voljo vse ostale informacije o 
dogodku. 

  

Objavljeni 6. 10. 2020 

Promocijski dogodek ob izidu monografije E-izobraževanje za digitalno družbo 

Vabljeni na promocijski dogodek ob izidu monografije E-izobraževanje za digitalno družbo v ponedeljek, 
12. oktobra 2020, od 9.30 do 10.30 v Veliko dvorano Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na 
Masarykovi 16 v Ljubljani. Monografija predstavlja zaokrožen pogled na e-izobraževanje, online 
izobraževanje, odprto izobraževanje in na druge sodobne trende v izobraževanju. Nastala je na podlagi 

http://bit.ly/prijava-eurice-oktober
https://sio.si/2020/10/07/nove-ideje-za-izvedbo-pouka-v-ucilnici-ali-na-daljavo/
https://www.zlus.si/
https://www.zlus.si/projekti-zlus/konference/prihodnost-dela-se-lahko-zarisemo-jasno-locnico-med-poslovnim-in-zasebnim-zivljenjem/
https://skills-summit-slovenia.sta.si/


teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj avtorjev z delom na področju e-izobraževanja. 
Na dogodek se lahko prijavite z elektronsko prijavnico najkasneje do četrtka, 8. oktobra. 

  

Objavljeno 1. 10. 2020 
Svetovni dan učiteljev 

5. oktober je za svetovni dan učiteljev razglasil Unesco na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 
1993 v Ženevi. Statistični urad RS je v ta namen pripravil zanimiv prispevek o zaposlenih v izobraževanju. 
Prikazali so nekatere ključne statistične podatke in kazalnike o vzgojiteljih, osnovnošolskih, srednješolskih 
ter višje in visokošolskih učiteljih ter izobraževanju v Sloveniji. Prispevek si lahko ogledate tukaj. 

    

Objavljeno 29. 9. 2020 
Spletna konferenca skupnosti EPALE 

Vabljeni, da se 6., 7. in 8. oktobra 2020 udeležite EPALE spletne konference, na kateri se bo zbrala 
skupnost izobraževalcev odraslih iz vse Evrope. Konferenca se bo osredotočala na prednostna področja 
izobraževanja odraslih, kot je digitalno učenje, vseživljenjsko spopolnjevanje in socialna vključenost in vas 
z raznolikim naborom ključnih govorcev, panelnih razprav in interaktivnih delavnic spodbudila k 
razmisleku in deljenju idej o teh tematikah.  

Konferenca je zasnovana kot javni dogodek, ki ga boste lahko brez registracije spremljali v živo preko 
platforme EPALE in facebook strani EPALE. Svoja vprašanja boste lahko zastavljali sproti v komentarjih ali 
pa vnaprej na straneh vsakega govora ali diskusije, ki jih najdete na strani konference. V okviru 
konference bodo potekale tudi tematske delavnice in nacionalne panelne razprave, ki se jih bodo lahko 
udeležili le prijavljeni udeleženci.  

   

Objavljeno 29. 9. 2020 

Dialoško predavanje: Čigavo delo je spreminjanje kulturnih vzorcev?  

Kulturni bazar 2020 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. V Linhartovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani bo 6. 10., od 9.00 do 10.00 ure, potekalo predavanje mag. Ivane Djilas in dr. Renate 
Salecl, ki bosta v pogovoru preizprašali odnos do drugačnosti v slovenskem okolju. Vprašali se bosta, kako 
otrokom nehote prenašamo stereotipe o rasi, spolni usmerjenosti in položaju žensk. Še posebej bosta 
izpostavili vlogo umetnosti v spreminjanju kulturnih vzorcev. V pogovoru bosta nanizali primere iz 
osebnih izkušenj in literature, ki bodo pomagali osvetliti zagate z raznimi vrstami izključevanja, s katerimi 
se srečujemo v Sloveniji. 

Predavanje v okviru strokovnega usposabljanja –  Kulturnega bazarja je del skupne akcije TVU 2020 
Migracije in izzivi večkulturnosti. Neposredni prenos plenarnega predavanja bo tudi na 3. programu Radia 
Slovenija – ARS. 

  

Objavljeno 28. 9. 2020 

Septembrske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

V tokratni številki e-Novičk lahko preberete o virtualnem odprtju Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) in 
prvem mednarodnem dogodku preko platforme ZOOM. V 14 slovenskih mestih so bile prirejene Parade 
učenja, dogodki TVU tečejo še do 9. oktobra. Zanimivi so tudi prispevki o dogajanjih na Dnevih 
svetovalnih središč, ter številni prispevki v rubriki Kotiček je vaš. Vabljeni k branju. 

   

Objavljeno 23. 9. 2020 

Sodelujte v javni razpravi o predlogu Pravilnika o standardih in normativih za financiranje in izvajanje 
javne službe na področju izobraževanja odraslih 

https://pro.acs.si/ei2020/
https://www.stat.si/StatWeb/
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9089
http://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference
https://www.facebook.com/EPALE.EU
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/09/KB_2020_oktober_zadnja.pdf
https://tvu25.acs.si/akcije2020/migracije-izzivi-veckulturnosti/
https://tvu25.acs.si/akcije2020/migracije-izzivi-veckulturnosti/
https://enovicke.acs.si/


Predlog Pravilnika o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju 
izobraževanja odraslih določa metodologijo za določitev vrednosti javnoveljavnega izobraževalnega 
programa osnovne šole za odrasle in svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, obseg javne službe 
na področju izobraževanja odraslih ter standarde prostorov in opreme za izvajanje javne službe. Predlog 
predpisa je bil objavljen 18. septembra 2020 na spletnem podportalu E-demokracija v rubriki Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport. Komentarje lahko oddate do 5. oktobra 2020. 

  

Objavljeno 23. 9. 2020 

Nov jezik – nova priložnost 

Filozofska fakulteta v Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2020/21 razpisuje tečaje iz 30 klasičnih in 
modernih jezikov. Izvajajo jih ustrezno usposobljeni predavatelji in predavateljice z dolgoletnimi 
izkušnjami. Jezikovni tečaji se pričnejo v tednu od 19. do 22. oktobra, vpis pa je mogoč do četrtka, 15. 
oktobra. Dodatne informacije o jezikovnih tečajih in o prijavi dobite na spletnem naslovu, lahko pa pišite 
na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si oziroma pokličite na tel. št. 01 241 1047. 

     

Objavljeno 23. 9. 2020 

Evropski dan jezikov 2020 

26. septembra praznujemo Evropski dan jezikov. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni 
in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in 
medsebojnega razumevanja. Z namenom obeležitve letošnjega Evropskega dneva jezikov Evropska 
komisija načrtuje spletni dogodek, ki bo potekal v ponedeljek 28. septembra 2020. Dogodek z naslovom 
“Education begins with language” – Izobraževanje se začne z jezikom, bo potekal v Bruslju. Vsi, ki si želite 
prisostvovati na spletnemu dogodku, si morate ustvariti EU login račun. Konferenca bo potekala od 10. do 
12. ure, ob 14.00 uri pa bo Evropska komisija premierno pokazala video, ki izpostavlja jezikovne projekte, 
ki so prejeli Evropsko jezikovno priznanje ali bili financirani v okviru programa Erasmus+. Slednji bo 
organiziran kot 30-minutni YouTube dogodek. 

  

Objavljeno 21. 9. 2020 

Vabljeni na Dneve svetovalnih središč 

Izkoristite priložnost za nasvet o izobraževanju med Dnevi svetovalnih središč za informiranje in 
izobraževanje odraslih, ki bodo letos med 23. in 25. septembrom potekali po Sloveniji. Na številnih javnih 
mestih bo sedemnajst svetovalnih središč (središč ISIO) skupaj s partnerskimi organizacijami pripravilo 
več medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja v novem 
šolskem letu ter o svetovalni podpori odraslim v izobraževanju. Seznam izobraževalnih in promocijskih 
dogodkov, ki bodo spodbujali k vključevanju v izobraževanje in učenje, si lahko ogledate tukaj. 

  

Objavljeno 18. 9. 2020 

Erasmus akreditacija - vabljeni na predstavitvi 

Erasmus akreditacija je orodje, namenjeno organizacijam, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno 
sodelovanje. Dodelitev Erasmus akreditacije potrjuje, da je institucija oz. organizacija pripravila načrt za 
izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. 
Rok prijave je 29. oktober 2020 (ob 12:00:00).   
CMEPIUS je za vas pripravil dve predstavitvi. Prva bo splošna za vse sektorje 18. 9., ob 13.00 uri – vse 
informacije najdete na http://www.erasmusplus.si/razpis/erasmus-akreditacija/. Druga predstavitev, na 
katero pa vas še prav posebej vabijo, saj bo namenjena prav področju izobraževanja odraslih, pa bo v 
četrtek, 24. 9. 2020 ob 10.00 uri. Predstavili vam bodo tudi primer dobre prakse s področja poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. Vljudno vabljeni, da se na dogodek, ki bo potekal preko ZOOM-a, prijavite 
na https://ankete.cmepius.si/index.php/219672?lang=sl.  

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11657
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11657
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.html#eyJmaWx0ZXJzIjp7InR5cGUiOlsiLSJdLCJzdGF0dXMiOlsiLSJdLCJjYXQiOlsiLSJdLCJjb21tZW50IjpbIkQiXSwicmlqcyI6WyIxMjUxOSJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX19
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.html#eyJmaWx0ZXJzIjp7InR5cGUiOlsiLSJdLCJzdGF0dXMiOlsiLSJdLCJjYXQiOlsiLSJdLCJjb21tZW50IjpbIkQiXSwicmlqcyI6WyIxMjUxOSJdLCJvZmZzZXQiOlsiMCJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX19
https://e-uprava.gov.si/storitve/pripraviObrazec.esju?id=2024&dokument=144572
https://www.ff.uni-lj.si/izobrazevanja/center-za-pedagosko-izobrazevanje/jezikovni-tecaji
mailto:tecaji@ff.uni-lj.si
https://ec.europa.eu/education/events/european-day-of-languages-2020_sl
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-41176611-duyfuzzTuLy4JgNujWAGjGycd1Ro045XbsuTVEdZ5uv2pBYi0pzGyLTBNXX7J0PKyxd0TPhBdSxseNxFduMlrN0-jpJZscgsw0KCWqPiLyEtUG-OMhoCsLld4y1o3zziJ0DTyhX42ANJXx6noSX0hV3ozjL8errV4xfj43itFJTDSzYht6zsBWhrmItvZtMRECbC6v
https://isio.acs.si/sredisca/index.php?nid=300&id=197
https://isio.acs.si/svetovalno_sredisce/
https://arhiv.acs.si/dokumenti/DogodkiDSS2020.pdf
http://www.erasmusplus.si/razpis/erasmus-akreditacija
https://ankete.cmepius.si/index.php/219672?lang=sl


  

Objavljeno 14. 9. 2020 

Strokovni posvet: Osebni in družbeni pomen izobraževanja na daljavo 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje vabi na strokovni posvet na temo: Osebni in družbeni 
pomen izobraževanja na daljavo. Posvet bo potekal 24. 9. 2020, ob 09:30, na Pravni fakulteti v Ljubljani. 
Program in obvezna prijava sta objavljena tukaj. 

  

Objavljeno  14. 9. 2020 

Vabljeni na dogodke v Tednih vseživljenjskega učenja od 4. 9.  do 9. 10. 2020 

Potekajo jubilejni Tedni vseživljenjskega učenja (TVU 2020). V Koledarju prireditev TVU poglejte, kje po 
vsej Sloveniji potekajo različni dogodki TVU in izberite svojo priložnost za učenje.  
25. Nacionalno odprtje Tednov je bilo letos virtualno, a nič manj slovesno. Posnetek si lahko ogledate na 
spletnem naslovu https://tvu25.acs.si/odprtje. Spremljajte nas tudi preko Facebook strani TVU. 

     

Objavljeno 4. 9. 2020 

Bodite z nami na odprtju 25. Tednov vseživljenjskega učenja (TVU 2020) 

Danes slavimo učenje in četrt stoletja festivala učenja TVU. Vabljeni, da se nam ob 11. uri pridružite na 
slavnostni prireditvi. Tokrat bo zaradi zdravstvenih razmer potekala virtualno. Dogodek bo mogoče 
spremljati na povezavi: https://tvu25.acs.si/odprtje. 

  

Objavljeno 28. 8. 2020 

25. Tedni vseživljenjskega učenja (4. 9. – 9. 10. 2020) 

Približujejo se letošnji jubilejni Tedni vseživljenjskega učenja (TVU). Znane razmere nas silijo, da letošnje 
dogajanje v TVU zastavimo zelo drugače. Verjamemo, da nam bo vsem skupaj uspelo. V Koledarju 
prireditev TVU poglejte, kje po vsej Sloveniji bodo potekale dogodki TVU in izberite svojo priložnost za 
učenje.  
25. Nacionalno odprtje Tednov bo v petek, 4. septembra, potekalo virtualno 
(https://tvu25.acs.si/odprtje). Drugačna kot prejšnja leta in v prilagojenem obsegu, a še vedno zanimiva 
in raznolika, bo tudi Parada učenja 2020, ki bo v sredo, 9. septembra, potekala na 14-ih lokacijah po 
Sloveniji. Spremljajte nas tudi preko Facebook strani TVU. 

  

Objavljeno 28. 8. 2020 

Dnevi slovenskih svetovalnih središč 

Izkoristite priložnost za nasvet o izobraževanju med 16. Dnevi svetovalnih središč za informiranje in 
izobraževanje odraslih (Središča ISIO), ki bodo letos med 23. in 25. septembrom potekali po Sloveniji. Na 
številnih javnih mestih bodo izpeljani zanimivi izobraževalni in promocijski dogodki, ki bodo spodbujali k 
vključevanju v izobraževanje in učenje. Vabljeni, da se jih udeležite. 

  

Objavljeno 21. 8. 2020 

Dvojna številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

Poletna dvojna številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije pred začetkom novega šolskega leta 
prinaša utrinke z nedavnih strokovnih posvetov in povzemajo druge dogodke. Letošnja jesen je nova 
pomlad: vrstile se bodo prireditve Tednov vseživljenjskega učenja (TVU), ki smo jih vajeni maja in junija, 
sodelovali bomo v Nacionalnem mesecu skupnega branja, s partnerji bomo zasedli stojnico na Festivalu 
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za tretje življenjsko obdobje, bližajo se Dnevi svetovalnih središč in drugi dogodki. Poletje je bilo pestro 
tudi v lokalnem okolju, zato je rubrika Kotiček je vaš ponovno pestra in zanimiva. 

  

Objavljeno 19. 8. 2020 

30. Dnevi evropske kulturne dediščine in 8. Teden kulturne dediščine 

Dnevi evropske kulturne dediščine so najprepoznavnejši vseevropski projekt pod okriljem Sveta Evrope in 
Evropske komisije na področju kulture, ki bodo potekali od 26.9. do 10.10.2020. DEKD so naravnani 
tematsko in tudi letošnja tema Spoznaj? Varuj! Ohrani. Ob jubilejnih Dnevih evropske kulturne dediščine 
(DEKD) bo potekalo več kot tristo petdeset dogodkov po vsej Sloveniji in v zamejstvu. Program dogodkov 
in dejavnosti DEKD in TKD 2020 je objavljen na spletni strani. Dogodke pripravljajo številni muzeji, 
galerije, arhivi, knjižnice, šole, vrtci, nevladne organizacije, predvsem pa številni zavzeti posamezniki, ki s 
tem prispevajo h krepitvi zavesti o pomenu kulturne dediščine in s tem k njenem ohranjanju. Osrednji 
celodnevni otvoritveni dogodek bo 25. septembra v Semiču. Teden kulturne dediščine je nacionalni 
medresorski projekt, ki je vsebinsko in terminsko usklajen z DEKD, pri katerem so naše osrednje ciljne 
skupine otroci v vrtcih, učenci, dijaki in študentje. 

  

Objavljeno 23. 7. 2020 

Na portalu EPALE o izobraževalnih programih za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih 

V obdobju od julija do septembra se bodo na portalu EPALE posvečali tematiki na področjih kritične 
pismenosti, zdravstvene pismenosti, finančne pismenosti, matematičnih spretnosti, digitalnih spretnosti 
za vse. Več na: https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/epale-focus-basic-skills-learning-provision 

16. in 17. septembra 2020 pa boste lahko sodelovali tudi v spletni razpravi s področja izobraževalnih 
programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih. 
Vabljeni k ogled in soustvarjanju tematskih vsebin! 

  

Objavljeno 22. 7. 2020 
Nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota? 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija 
za knjigo, Andragoški center RS, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno 
društvo Slovenije kot izvršni producent, vabijo na celodnevni nacionalni medresorski posvet na področju 
bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?, ki bo v torek, 8. septembra 2020, v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Posvet bo namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o 
pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. Več informacij o posvetu ter prijavi dobite na spletni 
strani. 

   

Objavljeno 22. 7. 2020 

Spletni tečaji: pripravljeni v novo šolsko leto 

Na Arnesu želijo učiteljem in profesorjem omogočiti, da v novo šolsko leto vstopijo z vse bolj pomembnim 
znanjem o rabi brezplačnih in varnih spletnih storitev na področju izobraževanja. Več informacij lahko 
najdete na spletni strani https://novice.sio.si/2020/08/19/webinarji-zgodbe-izza-solskih-katedrov. 

  

Objavljeno  21. 7. 2020 

Tedni vseživljenjskega učenja 2020 – vabljeni k sodelovanju 

Tedne vseživljenjskega učenja (TVU 2020) smo letos premaknili v jesenski čas, in sicer potekali bodo od 4. 
septembra do 9. oktobra. V tem času pa lahko podjetja, ustanove oz. skupine in drugi, ki bi želeli 
sodelovati v TVU, že prijavite načrtovane prireditve TVU na spletni strani https://tvu.acs.si/prijava. 
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Objavljene bodo v spletnem koledarju prireditev TVU 2020. V okviru TVU bo predvidoma 9. 9. 2020 na 12 
lokacijah po Sloveniji potekala tudi Parada učenja - Dnevi učečih se skupnosti. Vabljeni, da z nami 
soustvarjate festival učenja. 

  

Objavljeno 24. 6. 2020 

Poletna številka angleških e-Novičk 

V poletni številki angleških e-Novičk preberite, kako smo preživeli pomladne mesece. V dneh osamitve 
smo se naučili marsikaj novega. Izkazalo se je, da smo izobraževalci odraslih zgledni učenci. V preteklosti 
smo govorili, da izobraževanje na daljavo ne deluje, ker učenje temelji na osebnih stikih. Pa deluje, in to 
celo zelo dobro. Neformalne oblike učenja so na daljavo morda zaživele še prej in bolje kot formalno 
izobraževanje odraslih. O tem in vsem, kar se je pri nas in po Sloveniji dogajalo od pomladi, preberite 
v poletni številki SIAE Newsletter. 

  

Objavljeno 20. 6. 2020 

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in 
izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Javni razpis za izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih 
programih za odrasle od 2020 do 2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov 
izpopolnjevanja za zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v 
programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ter 
sofinanciranje priprave strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju. 

  

Objavljeno 19. 6. 2020 

Sodelujte v spletni razpravi o prihodnosti izobraževanja odraslih 

Platforma EPALE bo 8. julija med 10. in 16. uro gostila spletno razpravo o prihodnosti izobraževanja 
odraslih. Razprava bo na enem mestu združila poglede o prihodnosti sektorja izobraževanja odraslih, 
novih izzivih in priložnostih. Vodila jo bo Gina Ebner, generalna sekretarka Evropskega združenja za 
izobraževanje odraslih – EAEA. Pridružite se razpravi in s člani skupnosti EPALE podelite svoje 
velikopotezne ali previdne, optimistične ali zaskrbljene poglede o prihodnosti izobraževanja odraslih. 
Zapišite svoje izkušnje, nasvete, študije primerov in dobre prakse. Že od 29. junija naprej se lahko 
predstavite ali objavite svoje komentarje o obravnavani temi. Razprava bo potekala na tej povezavi, kjer 
že najdete več informacij.  

  

Objavljeno 19. 6. 2020 
Dogodkovnik NMSB 2020 – zemljevid bralnih dogodkov za vse generacije na enem mestu 

Vabljeni k ogledu spletnega Dogodkovnika NMSB 2020, kjer boste našli raznovrstne bralne in z branjem 
povezane kulturne dogodke na enem mestu.  
Dogodkovnik NMSB je neločljivi del Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB). Že tretje leto zapored 
je osrednje stičišče različnih izvajalcev in organizacij po vsej Sloveniji in širšem kulturnem prostoru, ki 
organizirajo raznovrstne dogodke za spodbujanje branja in bralne kulture v vseh oblikah, za vse 
generacije. 
Na https://nmsb.pismen.si/ lahko najdete dogodke (tudi virtualne), kot so predavanja, skupna branja, 
pogovori o knjigah, knjižne sejme, razstave o knjigah in avtorjih, bralne delavnice v naravi … in še mnogo 
več.   

Dogodkovnik se polni skozi vse leto, še posebej pa oživi v času Nacionalnega meseca skupnega branja. 
Letos bo trajal od 8. septembra, ko praznujemo mednarodni dan pismenosti, do 11. oktobra, do konca 
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Tedna otroka®. Z akcijo spodbujamo branje kot vrednoto pri vseh generacijah bralcev prek skupnega 
branja, z branjem povezanimi dogodki ter s širjenjem, izposojo in nakupom knjig.  

   

Objavljeno 18. 6. 2020 

Mednarodna konferenca Kreativna učna okolja 

Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje vabi na Mednarodno konferenco Kreativna 
učna okolja,  ki bo potekala v sredo, 11. novembra 2020, v Kongresnem centru Rimske Terme.  
Konferenca je namenjena vsem izobraževalcem, ki želite in se trudite slediti spremembam v družbi in novi 
realnosti ter tako v svoje delo vključujete kreativne, inovativne metode poučevanja in digitalno 
tehnologijo. Konferenca spodbuja koncept učenja v najširšem smislu, ki povezuje učeče se in 
izobraževalce z različnimi viri, vsebino in tehnologijo. Več informacij na spletni strani konferenca.sc-
celje.si. 

  

Objavljeno 18. 6. 2020 

Brezplačni videovodiči na portalu središč za samostojno učenje 

Obiščete portal središč za samostojno učenje (SSU), kjer je na voljo kar 161 brezplačnih videovodičev, 
namenjenih učenju uporabe računalnika, uporabe pametnega telefona ter učenju digitalnega ustvarjanja 
in programiranja. Poleg videoposnetkov so pri posamičnem vsebinskem sklopu na voljo še kratka 
navodila, za vsak filmček pa je objavljen tudi opis znanj in spretnosti. 

  

Objavljeno 16. 6. 2020 

Junijske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Tik pred poletnimi počitnicami prihajajo med vas junijske e-Novičke. Nekoliko se še oziramo na 
koronačas, večinoma pa predstavljamo tekoče in nastajajoče projekte. 
Vabimo k prijavi dogodkov Nacionalnega meseca skupnega branja. Posebno ponosni smo, da bo to letos 
ena od skupnih akcij Tednov vseživljenjskega učenja (TVU). Obiščite našo spletno stran Kam po znanje in 
vpišite svoje programe izobraževanja in učenja za leto 2020/2021. Kaj se dogaja na lokalni ravni? 
Preglejte rubriki Kotiček je vaš ter Novi koronavirus in mi.  

    

Objavljeno 11. 6. 2020 

Spletna delavnica: Karierni premiki  

Mestna knjižnica Ljubljana organizira v četrtek, 18. junij 2020, ob 17. uri spletno delavnico na temo 
kariernih premikov, kako zamenjam svojo kariero? 
Kaj storiti, ko se zavemo, da nas naša karierna pot ne osrečuje več in bi si želeli nekaj drugega, nekaj več? 
Kako ozavestiti svoje želje, premagati strah pred neznanim in stopiti novim izzivom naproti? Dodatne 
informacije. Prijave na bd@mklj.si ali 01 308 51 21. 

  

Objavljeno 10. 6. 2020 

Video prispevki projekta Evropski program za učenje odraslih (EPUO)  

V okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO)  v 
obdobju 2017–2019 v Sloveniji smo pripravili tudi zbirko desetih video prispevkov. Posebno pozornost 
smo v tem obdobju namenili priporočilu Sveta EU Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle. 
Splošni cilj nacionalnih projektov EPUO je doseči prepoznavnost sporočil programa in spodbujati 
vključevanje nizko izobraženih, tistih z nizkimi spretnostmi in drugih ranljivih na nacionalni ravni v 
izobraževanje, usposabljanje in/ali VŽU.  
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Deset samostojnih videov, ki skupaj tvorijo celoto, se tako vsebinsko razlikuje od izdelkov prejšnjih 
projektnih obdobij EPUO 2015–2017 ter 2012–2014, kjer smo podrobneje obravnavali posamezne 
ranljive ciljne skupine. 

  

Objavljeno 5. 6. 2020 

Strokovni posvet na temo ponovne socializacije otrok: vrnitev v vrtec in šolo 

V torek, 9. maja 2020, ob 19 uri, bo preko spleta potekal strokovni posvet na temo ponovne socializacije 
otrok: vrnitev v vrtec in šolo. 

Po dvomesečnem oddaljenem šolanju so se šolarji vrnili v šolske klopi in otroci v vrtce. Na spletnem 
strokovnem posvetu, ki ga organizira Mojeznanje.si, se bodo slovenski strokovnjaki in predstavniki stroke 
pogovarjali o tem, kako naprej, ko se življenje vrača v običajne tirnice. 

Učiteljica Renata Filipič, prof., bo spregovorila, kako sedaj pedagoški delavci pristopajo do otrok, kako se 
je način dela spremenil in zakaj, psihologinja dr. Andreja Poljanec in psihoterapevtka Marina Noč pa bosta 
podali razlage, kako razumeti otroke in kako jim pri ponovni socializaciji čimbolj pomagati, kako ublažiti 
stresne situacije. Predstavnik staršev dr. Anton Meden bo podal še svoje izkušnje pri komuniciranju z 
ravnatelji, učitelji in ostalimi starši, Gregor Pečan, predstavnik ravnateljev pa bo osvetlil še vlogo vodstva 
šole pri organizaciji dela in podajanje navodil zaposlenim in staršem otrok. 

Več informacij 
na https://www.mojeznanje.si/Webinarji/Strokovni_posvet_na_temo_ponovne_socializacije_otrok_Vrnit
ev_v_vrtec_in_solo/ 

  

Objavljeno 4. 6. 2020 

Naučimo se posneti in zmontirati kratek video 

V juniju bomo organizirali prvo letošnjo EPALE delavnico, tekom katere se boste naučili posneti in 
zmontirati kratek video. Delavnica je namenjena strokovnim delavcem na področju izobraževanja 
odraslih, ki bi se želeli preizkusiti v snemanju in montiranju kratkih videov, s pomočjo katerih lahko 
obogatijo tudi svoje prispevke, ki jih pripravljajo za objavo na platformi EPALE. Delavnica bo potekala v 
več fazah; od teorije, do končnega izdelka, izvedena pa bo v  celoti preko spleta. Vsebovala bo veliko 
samostojnega praktičnega dela ob podpori mentorja. 

Delavnica bo potekala v treh delih: torek, 9. junij 2020 ob 11.00 – 13.00 - v uvodnem teoretičnem delu 
boste poleg nekaj teoretičnih osnov dobili praktična navodila in napotke, ki vam bodo pomagali pri 
samostojni izdelavi videa, kar je tudi cilj delavnice. Praktični del: četrtek, 11. junij 2020 - delo na scenariju 
in torek, 16. junij 2020, od 10.00 do 15.00 - online delo z mentorjem na montaži. Delavnico bo vodil 
Marko Kumer Murč - režiser, scenarist in producent. Več o delavnici in prijavi na spletni strani EPALE. 

  

Objavljeno 1. 6. 2020 

Rok za oddajo prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v 
letu 2020 

Vlada je 21. maja izdala sklep, po katerem prenehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja COVID-19. Sklep začne veljati 1. junija, kar 
pomeni, da bo razpis MIZŠ za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 
2020  (med drugim tudi za sofinanciranje TVU, Parade učenja in študijskih krožkov) ponovno odprt.Rok za 
oddajo prijave je po novem osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, torej 9. 6. 2020. Informacija je 
objavljena tudi na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za/. 
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Objavljeno 26. 5. 2020 

Pridružite se spletni razpravi na portalu EPALE o razvoju digitalnih spretnosti 

Tema, ki ji na EPALE posvečamo nekaj več pozornosti že od aprila, zaznamovala pa bo tudi maj in junij, 
je digitalne spretnosti kot zagotavljanje dostopa do priložnosti za učenje. Sovpada s trenutkom, ko se še 
kako zavedamo, da so digitalne spretnosti za vse nas nadvse pomembne in potrebne.  

Spletni dogodek, ki bo v sredo, 27. maja 2020, med 10. in 16. uro, bo tej temi namenjena tudi spletna 
razprava. Moderirala jo bosta tematski koordinator EPALE, Altheo Valentini, in asistentka za 
vsebino, Claudia d’Eramo. Razprava, ki se ji lahko pridružite na tej strani, bo potekal v angleškem jeziku. 

Izkoristite priložnost in podelite svoje izkušnje ter mnenja o naslednjih temah: digitalna inkluzija, ovire pri 
digitalnem dostopu, učenje na daljavo, kako prilagoditi izobraževanje odraslih trenutni situaciji. Svojo 
predstavitev ali uvodno pobudo za razpravo lahko zapišete že pred pričetkom razprave.  

  

 Objavljeno 25. 5. 2020 

21. Nacionalni teden prostovoljstva 

Slovenska filantropija med 25. in 31. majem že tradicionalno organizira Nacionalni teden prostovoljstva, 
katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za 
njihovo udejstvovanje. 
Na Slovesni dan prostovoljstva, ki bo v ponedeljek, 25. maja 2020, bodo razglasili prejemnike nazivov: 
Junaki našega časa (šole in dijaški domovi z najbolje organiziranim prostovoljstvom), Naj prostovoljec in 
Naj prostovoljka zaposlen/-a v javni upravi, Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev ter 
Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 (občine, ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo). Na Veseli dan 
prostovoljstva, 27. maja 2020 pa bodo v večjih krajih po Sloveniji prostovoljci delili časopis Dobra dela ne 
potrebujejo reklame. Več na spletni strani. 

   

Objavljeno 24 5. 2020 

Brezplačni webinar: Mali in veliki triki za delo v Excelu 

Izkoristite možnost brezplačnih webinarjev MojeDelo.com. Tokrat boste lahko osvežili in nadgradili svoje 
znanje programa Microsoft Office Excela. Znanje programa boste usvojili v štirih serijah. Prvo srečanje je v 
ponedeljek, 25. 5. 2020, ob 14. uri. Več na spletni strani. 

  

Objavljeno 18. 5. 2020 

Majske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Majske e-Novičke so bogatejše kot običajno.  Številni prispevki ponazarjajo odlično delovanje različnih 
dejavnosti v izobraževanju odraslih. Kažejo, da je bilo delo uspešno opravljali tudi na daljavo. Iznajdljivost 
izobraževalcev odraslih nima meja. Internet je pomagal uresničiti celo zamisli, za katere niso verjeli, da so 
mogoče. 

Tedne vseživljenjskega učenja (TVU) smo prestavili na jesen, na prenovljeni spletni strani pa uspešno širijo 
virus učenja. Posebno zanimivi so prispevki iz lokalnega okolja. Rubriki Novi koronavirus in mi ter Kotiček 
je vaš pa sta postali stičišče izkušenj, razmišljanj in dogajanja širom Slovenije.   

  

Objavljeno 15. 5. 2020 

Teden ljubiteljske kulture (TLK 2020)  

Letos se bo navkljub neugodni situaciji za kulturne prireditve Teden ljubiteljske kulture (TLK) – največji 
praznik kulture in umetnosti v Sloveniji – vseeno zgodil oz. se že dogaja. Sedmi Teden ljubiteljske kulture 
2020 bo potekal od 15. do 24. maja (v razširjenem terminu pa do 15. junija) v nekoliko drugačni obliki, kot 
smo bili vajeni do sedaj. Zaradi aktualne situacije v zvezi z novim koronavirusom bo večina aktivnosti 

https://epale.ec.europa.eu/en/user/11794
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potekala na medmrežju – na spletni strani TLK tlk.jskd.si ter na socialnih omrežjih, Facebooku in 
Instagramu. Rdeča nit letošnjega festivala ljubiteljske kulture in umetnosti je inštrumentalna glasba, za 
večjo promocijo le te med mladimi in mladimi po srcu pa bo poskrbel letošnji ambasador, klarinetist, 
pevec, radijski in televizijski voditelj, Dejan Kranjc. 

  

Objavljeno 15. 5. 2020 

Nacionalni mesec skupnega branja 2020 - vabilo k sodelovanju 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpira nacionalni projekt s področja branja in bralne 
kulture - Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB). Na svoji spletni strani je objavilo povabilo k 
sodelovanju pri dopolnjevanju spletne aplikacije Dogodkovnik 2020 na naslovu https://nmsb.pismen.si. 

Dogodkovnik 2020 ali t. i. bralni zemljevid skozi vse leto ponuja zbir raznovrstnih dogodkov in je neločljivo 
povezan z Nacionalnim mesecem skupnega branja, ki poteka vsako leto od 8. septembra (mednarodni 
dan pismenosti) do konca Tedna otroka v oktobru. Da bi z dogodkovnikom lahko dobili čim širšo sliko 
letnega dogajanja na področju bralne kulture in bralne pismenosti v Sloveniji, je za leto 2020 dogodkovnik 
že dostopen in vabijo k vpisovanju vseh dogodkov - tistih, ki jih načrtujete, in tudi tistih, ki so bili v letu 
2020 že izvedeni. Letos prvič posebej vabijo tudi k vpisovanju virtualnih in spletnih dogodkov. 

  

Objavljeno 14. 5. 2020 

SVOS – Spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti 

Pričela se je prva izvedba usposabljanja strokovnih delavcev za vpeljavo inštrumenta SVOS – Spletnega 
vprašalnika ocenjevanje spretnosti. Usposabljanje bo potekalo na daljavo med 8. in 20. majem 2020. 
Udeleženci se bodo usposobili za samostojno izvajanje individualnega ocenjevanja spretnosti odraslih z 
inštrumentom SVOS in uporabo rezultatov individualnega ocenjevanja v okviru dejavnosti izobraževanja 
za dvig kompetenc odraslih v svojih organizacijah. Obeta se dinamično in interaktivno delo, saj bodo 
zraven samostojnega dela udeležencev, potekala predavanja 'v živo' v aplikaciji Zoom. Več o spletnem 
vprašalniku lahko izveste na spletni strani Andragoškega centra Slovenije https://svos.acs.si. 

  

Objavljeno 13. 5. 2020 

Spletna delavnica: Odkrijmo skrite kompetence 

Karierni centri Univerze v Ljubljani vabijo v torek, 26. maj 2020, ob 13.00, na spletno delavnico, kjer boste 
odkrivali, katere kompetence ste s tovrstnimi mednarodnimi izkušnjami pridobili, kako jih prepoznati in 
kako jih zapisati ter predstaviti delodajalcu. 

Kompetence, ki jih delodajalci iščejo pri potencialnih kandidatih, so sposobnost reševanja 
izzivov,  zanesljivost, prilagodljivost, kooperativnost, samoiniciativnost ipd. Pridobivamo in razvijamo jih 
na različne načine, včasih tudi ne da bi se tega zavedali in jih pri prijavi na delo nehote »skrijemo«. Da bo 
čim manj kompetenc ostalo skritih, vabljeni, da se pridružite na spletni delavnici. Prijava je obvezna. Več 
informacij je na voljo tukaj. 

  

 Objavljeno 11. 5. 2020 

Pobuda Zgodbe skupnosti EPALE 

V skupnosti EPALE se zavedajo, da je prav zdaj čas, da se izobraževalci odraslih povežemo, delimo izkušnje 
in motiviramo ter navdihujemo tudi druge. Vabijo vas, da delite svojo zgodbo in izkušnjo, kako je 
epidemije koronavirusa (COVID-19) vplivala na vas in vaše delo, kako ste se spopadli z novimi izzivi, 
prilagodili poučevanje na daljavo in hkrati spodbujali učeče se, da bi te nove oblike učenja uporabljali. Več 
o sodelovanju najdete tukaj. 

  

https://tlk.jskd.si/
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Objavljeno 11. 5. 2020 
Webinar: Sara Isaković: Psihološka odpornost 

Karierni centri Univerze v Ljubljani vabijo na webinar o psihološki odpornosti s Sara Isaković, dobitnico 
srebrne olimpijske kolajne in raziskovalke psihologije. Sara Isaković se kot nekdanja vrhunska športnica 
zaveda, kako pomemben je um, pa ne samo v športu, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Soočanje s 
stresom in nevarnimi situacijami v življenju. Pomembnost psihološke priprave. Kognitivna obremenitev v 
kriznih situacijah in posledične napake. Pritiskom in tveganjem smo izpostavljeni vsi … In kako se na to 
odzvati? Poleg telesne moramo znati poskrbeti tudi za psihološko odpornost. Ampak kako? Na 
predavanju nam bo na sproščen način približala temo in prepustila vprašanje: "Ali se zavedamo, da je 
razlika med zmagovalcem in poražencem v našem umu?" Predavanje bo potekalo v ponedeljek, 11. 5. 
2020, od 15.00 do 16.30 ure. Obvezne so predhodne prijave. 

  

 Objavljeno 8. 5. 2020 

Spretno in spletno praznujemo dan Evrope 2020 

Ob dnevu Evrope bo na voljo veliko brezplačnih dogodkov, ki bodo zaradi trenutnih razmer potekali na 
spletu in televiziji. Skupaj z lokalnimi EU specialisti, točkami Europe Direct za vas pripravljajo paleto 
spletnih aktivnosti, od delavnic, koncertov, filmov do pripovedovanja pravljic. 

   

Objavljeno 7. 5. 2020 

EDEN - serija spletnih seminarjev o izobraževanju v času pandemije 

Evropsko omrežje za e-učenje (European Distance and e-Learning Network – EDEN) pripravlja serijo 
spletnih seminarjev o izobraževanju v času pandemije. 

V ponedeljek, 11. maja, ob 17. uri vabijo na seminar z naslovom Kako upravljati s poplavo informacij in 
lažnih novic? ‘Infodemski’ 2019-nCoV (How to manage the onslaught of information and fake news? The 
2019-nCoV ‘infodemic’). Prijave so možne tukaj. Registrirani udeleženci spletnega seminarja bodo prejeli 
digitalno značko EDEN (EDEN Open Badges). 

   

Objavljeno 5. 5 .2020 

Brezplačni spletni tečaj: Emocionalna inteligenca na delovnem mestu 

Na delavnici boste izvedeli, kakšno vlogo ima pri tem naš sistem čustvovanj, razmišljanj in vedenj ter kako 
ravnati s čustvi za dobre odnose s sodelavci. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo izboljšati odnose, 
načine komuniciranja ter spoznati temeljene spretnosti emocionalne inteligence: samozavedanje, 
zavedanje o drugih, avtentičnost, emocionalno presojanje, upravljanje s seboj ter pozitivni vpliv. 
Delavnica bo potekala v sredo, 6. 5. 2020, ob 14.30. Več na http://www.cdi-univerzum.si/brezplacni-
spletni-tecaj-emocionalna-inteligenca-na-delovnem-mestu Obvezne so predhodne prijave 
na mojca.sikosek@cdi-univerzum.si. 

   

Objavljeno 5. 5. 2020 

Brezplačni webinar: Priprava prijavne dokumentacije 

Svetovalno središče Ljubljana vas vabi na brezplačni webinar Priprava prijavne dokumentacije 
(življenjepis, spremno pismo), reference in karierni portfolio, ki bo v četrtek, 7. 5. 2020, ob 10. uri. 
Srečanje (v videokonferenčnem sistemu Big Blue Button) je namenjeno vsem, ki želijo izboljšati veščine 
pisanja prijave na delovno mesto ali ponudbe za delo. Več o webinarju: https://bit.ly/2xsVl4F Obvezne so 
prijave na mateja.vurnik@cdi-univerzum.si.  
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Objavljeno 4. 5. 2020 

Objavljeno je Soglasje k obsegu razpisa za vpis v izredno srednješolsko izobraževanje v šolskem letu 
2020/2021 v Republiki Sloveniji 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svoji spletni strani objavilo Soglasje k obsegu razpisa 
za vpis v izredno srednješolsko izobraževanje v šolskem letu 2020/2021 v Republiki Sloveniji in  

• Priloga k soglasju k obsegu vpisa v izredno SŠ izobraževanje v šolskem letu 2020/21 - srednje 
šole,  

• Priloga k soglasju k obsegu razpisa za vpis v izredno SŠ izobraževanje v šolskem letu 2020/21 - 
javne organizacije za izobraževanje odraslih ter  

• Priloga k soglasju k obsegu razpisa za vpis v izredno SŠ izobraževanje v šolskem letu 2020/21 - 
zasebne organizacije. 

  

Objavljeno 3. 5. 2020 

Prof. dr. Ana Krajnc bo odgovarja na vprašanja o disleksiji 

Vabljeni, da se 4. 5. 2020, ob 17. uri, pridružite brezplačnemu webinarju, kjer bo prof. dr. Ana Krajnc, 
ustanoviteljica Inštituta za disleksijo, odgovarjala na vprašanja staršev otrok z disleksijo in tistih, ki so pri 
delu za šolo manj samostojni. Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov petra@balis.si, in sicer 
najkasneje do 3. 5. 2020, ali pa jih na seminarju pisno zastavite v razdelek za klepet.  

  

Objavljeno 29. 4. 2020 

Dr. Anica Mikuš Kos: Povečevanje neenakosti pri možnosti pridobivanja znanja 

Dr. Anica Mikuš Kos, doktorica medicine, specialistka otroške psihiatrije in leta 2006 dobitnica priznanja 
ACS za promocijo učenja in znanja, je v Sobotni prilogi Dela, 25. 4. 2020, opozorila na nepravičnost 
šolskega sistema do tistih, ki so iz različnih razlogov nezadostno opremljeni z znanji in viri pomoči za 
šolanje na daljavo. Razlike med uspešnostjo otrok, ki obstajajo v normalnih okoliščinah šolanja, se pri 
šolanju na daljavo še povečujejo, meni, z večanjem neenakosti v možnostih obvladovanja učenja na 
daljavo, pa se zapirajo izobraževalne poti za otroke iz deprivilegiranih skupin. 

  

Objavljeno 28. 4. 2020 

Objavljen spremenjen rok za prijavo na Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov 
profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 
 
V petek, 21. februarja 2020, je bil v Uradnem listu RS in na spletni strani MIZŠ objavljen Javni razpis za 
izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21. Predmet razpisa 
je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2020/21, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije. 

Zaradi nastalih razmer so morali spremeniti rok oddaje vlog. V Uradnem listu RS št. 35/2020 in na spletni 
strani MIZŠ je objavljen spremenjen rok za oddajo vloge na Javni razpis za izbor in sofinanciranje 
programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21. 

V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 
2020/21, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020, se v točki 6. »Rok za oddajo 
prijave« spremeni datum roka za prijavo na razpis »31. 3. 2020« na vseh mestih, kjer je naveden, tako 
da se nadomesti z datumom »14. 5. 2020«. 
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https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/Soglasje-k-vpisu/2020/21/Priloga-k-soglasju-k-obsegu-razpisa-za-vpis-v-izredno-SS-izobrazevanje-sol.l.-20-21_javne-organizacije-za-IO.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/Soglasje-k-vpisu/2020/21/Priloga-k-soglasju-k-obsegu-razpisa-za-vpis-v-izredno-SS-izobrazevanje-sol.l.-20-21_javne-organizacije-za-IO.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/Soglasje-k-vpisu/2020/21/Priloga-k-soglasju-k-obsegu-razpisa-za-vpis-v-izredno-SS-izobrazevanje-sol.l.-20-21_zasebne-organizacije.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/Soglasje-k-vpisu/2020/21/Priloga-k-soglasju-k-obsegu-razpisa-za-vpis-v-izredno-SS-izobrazevanje-sol.l.-20-21_zasebne-organizacije.pdf
https://www.facebook.com/events/229405758332440/
mailto:petra@balis.si
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/
https://www.delo.si/sobotna-priloga/povecevanje-neenakosti-pri-moznosti-pridobivanja-znanja-301788.html
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020001000013/javni-razpis-za-izbor-in-sofinanciranje-programov-profesionalnega-usposabljanja-za-solsko-leto-202021-st--1103-82201911-ob-142620
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Razvoj-kadrov/Javni-razpisi/Programi-usposabljanja/2020/JR-za-izbor-in-sofinnaciranje-PPU-20-21.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Razvoj-kadrov/Javni-razpisi/Programi-usposabljanja/2020/JR-za-izbor-in-sofinnaciranje-PPU-20-21.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020003500003/popravek-javnega-razpisa-za-izbor-in-sofinanciranje-programov-profesionalnega-usposabljanja-za-solsko-leto-202021-st--1103-82201924-ob-182320
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Razvoj-kadrov/Javni-razpisi/Programi-usposabljanja/2020/Popravek-JR-PPU-2020_21.doc
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Razvoj-kadrov/Javni-razpisi/Programi-usposabljanja/2020/Popravek-JR-PPU-2020_21.doc


Objavljeno 28. 4. 2020 

Statøpis – statistični pregled Slovenije 2020 

Na Statističnem uradu Slovenije so pripravili novo izdajo Statøpisa - statistični pregled Slovenije 2020. 
Letošnja publikacija na 45 straneh ponovno navdušuje z zanimivimi in preglednimi predstavitvami 
statističnih podatkov. Publikacijo bogati prenovljena naslovnica in veliko barv, v njej pa skoraj ni besedila. 
Zanimivejše ali pomembnejše izseke iz vsakega od enaindvajsetih področij uradne statistike so predstavili 
z več kot 30 infografik, nekatere izmed njih so prikazali na dve straneh. Novi Statøpis si oglejte na spletni 
strani SURS. 

  

Objavljeno 24. 4. 2020 

Literarni natečaj: Življenje je padlo na glavo 

Ob Noči knjige, 23. aprila, ki obeležuje Svetovni dan knjige, so v Knjižnici Šmarje pri Jelšah nagovorili vse, 
da svoje misli ubesedite. S tem namenom so odprli literarni natečaj z naslovom Življenje je padlo na 
glavo. Vabljeni, da sodelujete vsi, ki v sebi čutite pisateljsko žilico. Na natečaju lahko sodelujete bodisi s 
poezijo ali prozo. Njihovo povabilo k sodelovanju si lahko ogledate tukaj. 

  

Objavljeno 24. 4. 2020 

Dobili smo dve novi središči za samostojno učenje  

Leta 2019 je v mreži središč za samostojno učenje (SSU), ki jo sofinancira MIZŠ, delovalo 38 SSU in dve 
podružnici. Ti večinoma delujejo pri ljudskih univerzah, pa tudi v zasebnih izobraževalnih organizacijah in 
knjižnicah. V letu 2020 sta se obstoječi mreži središč pridružili še dve novi središči, na Centru za 
izobraževanje in kulturo Trebnje in Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče. 

  
Objavljeno 22. 4. 2020 

Kako prelisičimo možgane, da delujejo ZA nas in ne PROTI nam 

Se tudi vam dogaja, da se včasih vaši zastavljeni cilji oddaljujejo in kako lahko to spremenite? Pomembno 
vprašanje, ki si ga je dobro postaviti je, kakšna so torej moja prepričanja? Kako se kažejo v 
mojem življenju? So takšna, ki mi pomagajo pri doseganju zastavljenih ciljev, ali me ovirajo in potiskajo 
nazaj? Pridružite se predavanju, kjer nam bo predavateljica Saša Eisiedler  predstavila, kako prepričanja 
prepoznati in predvsem - kaj lahko naredimo, da jih zamenjamo. Predavanje bo potekalo na spletni 
platformi MojeZnanje.si v četrtek, 9. aprila, med 18. in 19. uro. Prijavite se lahko tukaj. 

  

Objavljeno 21. 4. 2020 

Nova rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021 

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so objavili nova rokovnika za prijavo in vpis 
v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto. Objava je dostopna na spletni strani. 

  

Objavljeno 20. 4. 2020 
EPALE razprava: Digitalne spretnosti kot zagotavljanje dostopa do priložnosti za učenje 

Na e-platformi EPALE lahko sodelujete v razpravi o digitalnih spretnostih kot načinu dostopa do 
priložnosti za učenje. Kaj menite, katere digitalne spretnosti bodo v naslednjih letih postale bistvenega 
pomena? Kako naj izobraževalci razvijejo potrebno znanje in metode za učinkovito podporo učečim se pri 
doseganju le-teh? Kako se lahko ponudniki izobraževanj prilagodijo naraščajoči potrebi po razvoju 
digitalnih spretnosti? Ste bili v zadnjem času vključeni v zanimiv projekt, ki je naslavljal digitalne 
spretnosti kot način dostopa do novih priložnosti za učenje? 

https://www.stat.si/statweb
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10906/Statopis-2020.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10906/Statopis-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8k4sK1NBYC0
https://portalssu.acs.si/
https://www.mojeznanje.si/
https://www.mojeznanje.si/Webinarji/Kako_prelisicimo_mozgane_da_delujejo_ZA_nas_in_ne_PROTI_nam/
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://epale.ec.europa.eu/sl


Sodelujte v spletni razpravi in izmenjavi izkušenj ter delite svoje znanje in poglede na EPALE. 21. maja 
2020 boste imeli priložnost sodelovati v spletni razpravi na temo Digitalnih spretnosti kot zagotavljanju 
dostopa do priložnosti za učenje. 

   

Objavljeno 15. 4. 2020 

Aprilske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Časi so drugačni, take so tudi aprilske e-Novičke ACS. Potrjujejo, da se izobraževalci odraslih znajdemo in 
znamo motivirati v vseh, še tako nenavadnih okoliščinah. Tokratni prispevki prihajajo predvsem iz mreže 
organizacij: študijskih krožkov, PUM-O, ljudskih univerz, središča ISIO, šolskega centra.  

Kdo je najboljši motivator? Mentor, svetovalec, učitelj, andragog, ki se zaveda pomena učenja, posebno v 
kriznih časih. Preberite rubriko Novi koronavirus in mi. Na nastajajoči novi spletni strani TVU širimo virus 
učenja. Pripravljamo še številne druge zanimive vsebine. Ponosni pa smo tudi na tokratne 
vsebine blogov.  

 
 

Objavljeno 14. 4. 2020 

Cankar za maturante na Televiziji Slovenija 

Za pomoč maturantkam in maturantom pri pripravi na esej iz slovenščine, bo v naslednjih tednih 
Televizija Slovenija v program umestila Cankarjeva dela. Ciklus filmov, namenjenih letošnjim maturantom, 
bo na ogled na TV SLO 2. Več informacij najdete na spletni strani MIZŠ. 

   

Objavljeno 14. 4. 2020 

Spomladanska  številka e-Novičk v angleščini 

Pripravili smo prvo (SIAE e-Newsletter Spring 2020) od letošnjih štirih angleških izdaj e-Novičk 
Andragoškega centra Slovenije. Prispevki so nastajali od januarja. V tokratni izdaji lahko berete o 
Pedagoško-andragoških dneh, kjer smo z zanimanjem prisluhnili predstavitvi pogleda predavateljev, 
strokovnjakov in študentov na vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanje 
(odraslih). S projektom ESS Svetovanje za zaposlene iščemo bližnjice za povezovanje odraslih (zaposlenih) 
z delodajalci. Promovirati želim predvsem vrednotenje že pridobljenega znanja, ki je za svetovalce zelo 
zahtevno. Decembra 2019 smo z lepo prireditvijo pospremili projekt Projektno učenje za mlajše odrasle v 
tretjo dekado obstoja. Preberite pa tudi prispevke o dogajanju v izobraževanju odraslih v Sloveniji in 
našem uspešnem sodelovanju z organizacijami za izobraževanje odraslih v mednarodnih projektih.  

  

Objavljeno 14. 4. 2020 

Vabljeni v družbo Knjižnice Šmarje pri Jelšah 

V Knjižnici Šmarje pri Jelšah vabijo, da preko spleta doživite delček njihovih prireditev in dejavnosti. 
Spremljajte jih na njihovih družbenih omrežjih, kjer delijo povezave do e-knjig in drugih e-virov, 
gledaliških predstav, koncertov, filmov ter nasvetov za kvalitetno preživljanje časa doma. Spremljate pa 
jih lahko tudi na Youtube kanalu Knjižnica Šmarje pri Jelšah https://bit.ly/KSPJ-youtube. 

  

.Objavljeno  8. 4. 2020 

Aktualna obvestila na spletni strani Andragoškega centra Slovenije 
 
Na spletni strani Andragoškega centra Slovenije (ACS) smo za vas pripravili še posebno rubriko AKTUALNA 
OBVESTILA, kjer so vam poleg že znanega splošnega obvestila o delu ACS ter izobraževanju odraslih v času 

https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/epale-focus-digital-skills-way-accessing-learning-opportunities
https://acs.us17.list-manage.com/track/click?u=b514766aad7183072e4f346b6&id=becb7a18f5&e=1bc0fcee44
https://acs.us17.list-manage.com/track/click?u=b514766aad7183072e4f346b6&id=11785f70a6&e=1bc0fcee44
https://acs.us17.list-manage.com/track/click?u=b514766aad7183072e4f346b6&id=24d3304662&e=1bc0fcee44
https://enovicke.acs.si/blog/
https://www.gov.si/novice/2020-04-10-cankar-za-maturante-na-televiziji-slovenija/
https://enovicke.acs.si/en/home/
http://www.s-je.sik.si/
https://bit.ly/KSPJ-youtube
https://www.acs.si/
https://www.acs.si/


pandemije COVID–19, na voljo tudi PRIPOROČILA za izvajanje programov v posameznih omrežjih 
izobraževanja odraslih: pismenost in temeljne zmožnosti, program Osnovna šola za odrasle, svetovanje v 
izobraževanju odraslih (središča ISIO in ESS Svetovanje za zaposlene), središča za organizirano samostojno 
učenje in borze znanja, omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih in delo izobraževalnih 
organizacij za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih, izobraževalna dejavnost ACS, mreža TVU in 
ozaveščanje o izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju, program PUM-O, študijski krožki, srednje 
poklicno in strokovno ter gimnazijsko izobraževanje odraslih. 
 

Objavljeno 8. 4. 2020 

Webinar Zlata nit: tudi s CoVid še vedno ZAvzeti 

Pridružite se webinarju Zlata nit, ki odpira aktualno temo, kako podjetja upoštevajo potrebe starejših 
zaposlenih v CoVid okoliščinah. Pogovor bo tekel o konkretnih vprašanjih: kako podjetja upoštevajo 
potrebe starejših zaposlenih v CoVid okoliščinah, katere vrednote in kompetence starejših v današnji krizi 
podpirajo in povezujejo celotno ekipo, dvigujejo njeno zavzetost, pripadnost, povezanost, ter zakaj so 
CoVid okoliščine izjemna ponudba hitrega razvoja digitalnih kompetenc in premika v vseživljenjsko agilno 
učenje? 
Webinar bo potekal v četrtek, 9. aprila 2020, med 14.00 in 14.45. Prijave zbirajo tukaj. 

  

Objavljeno 6. 4. 2020 

Koliko je vredno znanje? 

Preberite zanimivo razmišljanje Petre Cvek o tem koliko je vredno znanje? V svojem blogu je zapisala: 
»Eni bodo rekli, da veliko, drugi, da malo, tretji pa da nič. Jaz pa pravim, da je marsikatero znanje 
neprecenljivo.« 

  

Objavljeno 6. 4. 2020 

Predavanje o psihologiji ljudi v osamitvi 

Pridružite se predavanju prof. dr. Mateja Tuška s Fakultete za šport, ki bo spregovoril o doživljanju 
osamitve: kaj pomenijo omejitve – prostorske in časovne – za ljudi, ki niso vajeni omejitev, razlogih za 
občutke tesnobnosti in strahu ter razumevanju dojemanja in značilnosti vedenja posameznika v takih 
situacijah, psihologiji reagiranja v kriznih situacijah. Del predavanja bo usmerjen tudi v psihologijo otrok in 
mladostnikov ter v priporočila, kako lahko poskrbimo zanje. 

Predavanje bo v četrtek, 9. aprila, med 18. in 19. uro.  Prijavite se lahko tukaj. Pohitite s prijavo. Število 
mest je omejeno. Če bo prijav več kot jih omogoča sistem, bodo vsem prijavljenim omogočili dostop do 
posnetka predavanja oz. bo predavanje ponovno organizirano. Termin bo določen po potrebi naknadno. 

  

Objavljeno 30. 3. 2020 

Sprememba roka za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja 
odraslih v letu 2020 

V veljavi je začasna zamrznitev roka oddaje prijave za sofinanciranje izobraževanja odraslih. Od 29. 
marca dalje torej rok za oddajo vlog na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti 
izobraževanja odraslih v letu 2020 (študijski krožki, TVU 2020, Parada učenja 2020, UTŽO …) ne teče. 
V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za 
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 36/2020 z dne 28.3.2020) bo datum 
roka za prijavo na omenjeni razpis določen po objavi sklepa Vlade RS o prenehanju ukrepov zaradi 
epidemije s CoVID-19 v Uradnem listu RS. 
Rok za prijavo bo objavljen na spletni strani MIZŠ. Ko bo intervencija odpravljena (najkasneje 1. 7.), bo rok 
tekel še 8 dni. Kdor bo sicer v tem vmesnem času oddal vlogo, ne bo s tem nič narobe. Ravno tako ni nič 
narobe z vlogami, ki so že bile oddane. 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/webinar-zlata-nit-tudi-s-covid-se-vedno-zavzeti/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2105VQUUT-PzwXfRwPOSm-Pg_r5IqNO2qA08Fo6hSId_8rw/viewform
https://enovicke.acs.si/koliko-je-vredno-znanje/
https://register.gotowebinar.com/register/3438573488102127371
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za/?fbclid=IwAR1rVLOfkKBtqwwq-k2G_6gijywc0iHMP4_yOgKC8ZuHyun8r1Qss5ri-Nk


  

Objavljeno 28. 3. 2020  
EU Kotiček za učenje 

Na spletni strani EU lahko V kotičku za učenje najdete gradiva, igre, natečaje, vadnice na različne teme z 
EU, ki lahko popestrijo učenje na daljavo. Učna gradiva so namenjena različnim starostnim skupinam, 
najmlajšim pa tudi odraslim. Vsa gradiva so v slovenskem jeziku. Obstajajo pa tudi druge jezikovne 
različice, ki bi bile lahko uporabne za poučevaje tujih jezikov.  

  

Objavljeno 28. 3. 2020 

Do tedaj pa - berem ... 

Ste tudi vi med tistimi, ki jih je koronavirus odrezal od dnevne rutine in želite drugače porabiti svoj čas, se 
v blogu z naslovom Do tedaj pa - berem ...  sprašuje avtorica Ana Peklenik. Če je tudi vaš odgovor 
pritrdilen, vam predlaga, da preberete dobro knjigo. Na voljo so številne priložnosti, da si jo pridobite kar 
preko spleta. Preverite različna spletna mesta, ki ne ponujajo le seznamov, temveč  v teh časih tudi 
omogočajo brezplačen dostop in izposojo e-knjig. 

  

Objavljeno 27. 3. 2020 

Kulturno-umetnostna vzgoja od doma 

V času, ko so kulturne ustanove v Sloveniji zaprle svoja vrata, številne med njimi pripravljajo spletne 
vsebine, koristne za vse, ki v tem času načrtujete dejavnosti za otroke in mlade, obenem pa ponujajo 
različne možnosti za vključitev kulturnih vsebin v pouk na daljavo. Marsikatere objavljene vsebine so 
namenjene tudi odraslim, ki v tem času nimate možnosti za obisk kulturnih ustanov. Na 
povezavi https://mailchi.mp/85ca6f8d4a40/aprilsko-obvestilo-za-koordinatorje-kuv  je objavljen izbor 
kulturno-vzgojnih vsebin, ki so ga v okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar pripravili v sodelovanju s 
kulturnimi ustanovami po vsej Sloveniji. 

Širša javnost, strokovni delavci, starši in vse drugi odrasli, ki v teh dneh skrbite za otroke in mlade, 
vabljeni, da skupaj posvetite čas tudi kulturnim vsebinam in skupnemu ustvarjanju. Vse zbrane spletne 
vsebine so dostopne brezplačno. Kulturno-vzgojno ponudbo bomo v sodelovanju s kulturnimi ustanovami 
sproti dopolnjevali na www.kulturnibazar.si. Bodite pozorni na to, da so nekatere vsebine na voljo le 
omejen čas, podrobnejše informacije najdete na straneh posameznih ustanov.  

  

Objavljano 26. 3. 2020 

Članek Človeku prijazno izobraževanje na daljavo v času koronavirusa 

Izobraževanje na daljavo je lahko odlična stvar in marsikaj, kar se bomo v teh tednih naučili, bomo lahko 
pozneje s pridom koristili tudi po normalizaciji dela v šolah, je v svojem članku z naslovom Človeku 
prijazno izobraževanje na daljavo v času koronavirusa zapisal dr. Kristjan Musek Lešnik. Z zapisom je želel 
apelirati predvsem na ravnatelje in učitelje, da pri načrtovanju dejavnosti za šolarje vzamejo v obzir 
nekatere pomembne dejavnike  . 

   

Objavljano 26. 3.2020 

Izkoristite svoj sprosti čas za učenje 
 
Izkoristite svoj prosti čas za učenje in spoznavanje nečesa novega. Na portalu Središč za samostojno 
učenje (SSU) so vam na voljo številna brezplačna učna gradiva z različnih vsebinskih področij, ki so 
namenjena tako mladim kot  odraslim. Na voljo so različni učbeniki za osnovnošolko, srednješolsko in 
višješolsko izobraževanje, našli pa boste tudi predstavitve in video vodiče drugih zanimivih in privlačnih 
vsebin. 

https://europa.eu/learning-corner/home_sl
https://enovicke.acs.si/do-tedaj-pa-berem/
https://mailchi.mp/85ca6f8d4a40/aprilsko-obvestilo-za-koordinatorje-kuv
https://pregled.acs.si/www.kulturnibazar.si
https://www.abced.si/post/%C4%8Dloveku-prijazno-izobra%C5%BEevanje-na-daljavo-v-%C4%8Dasu-koronavirusa
https://www.abced.si/post/%C4%8Dloveku-prijazno-izobra%C5%BEevanje-na-daljavo-v-%C4%8Dasu-koronavirusa
https://portalssu.acs.si/gradiva
https://portalssu.acs.si/gradiva


  
Objavljeno 25. 3. 2020 

Spoznajte kulturno dediščino slovenskih pokrajin kar preko spleta 

Preko spleta lahko dostopate do zelo zanimivih vsebin o slovenski kulturni dediščini, ki so bile do zdaj 
skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic. Regijski 
portal Kamra združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih 
kulturnih ustanovah. Spoznajte zgodbe, ki so značilne, zanimive  za neko področje, kot na primer: 
predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; 
razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi 
razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega. Zbirke lahko tudi 
komentirate ali si oblikujete svoje lastne vmesnike z izbranimi vsebinami. 

  

Objavljeno 23. 3. 2020 

Obvestilo o podaljšanju prvega prijavnega roka za vpis v višje šole 

Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in 
izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. 
aprila 2020. Več na spletni strani MIZŠ  https://www.gov.si/novice/2020-03-18-obvestilo-o-podaljsanju-1-
prijavnega-roka-za-vpis-v-visje-sole/   

  

Objavljeno 23. 3. 2020 

Podaljšan rok za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja 
odraslih v letu 2020 

Podaljšan je rok za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja 
odraslih v letu 2020. Nov rok za prijavo je 3.april 2020. Več na spletni strani 
MIZŠ https://www.gov.si/novice/2020-03-20-podaljsan-je-rok-za-prijavo-na-javni-razpis-za-
sofinanciranje-programov-in-dejavnosti-izobrazevanja-odraslih-v-letu-2020/ 

  

Objavljeno 23. 3. 2020 

E-knjige Biblos za vse! 

Polepšajte si dneve z zanimivo e-knjigo. Mestna knjižnica Ljubljana je v času boja proti koronavirusu vsem 
svojim članom omogočila brezplačni dostop do e-knjig v Biblosu, prvi slovenski eKnjižnici in eKnjigarni. 
Več o registraciji na Biblos najdete na spletni strani  https://www.mklj.si/aktualno/item/22492-e-knjige-
biblos-za-vse         

             

Objavljeno, 17. 3. 2020 

Marčevske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

V spomladanski številki e-Novičk poročamo o zanimivih dogodkih, ki smo se jih udeležili sodelavci 
Andragoškega centra Slovenije. Predstavljamo novo, sodobnejšo in preglednejšo spletno stran Kakovost 
izobraževanja odraslih. Poročamo tudi o zanimivostih z domačega in mednarodnega področja. Pestro 
dogajanje v mreži organizacij za izobraževanje odraslih pa predstavljamo v rubriki Kotiček je vaš. 

  

Objavljeno 30. 1. 2020 

12. Kulturni bazar - PRESTAVLJENO  

 

Vabljeni na tradicionalno nacionalno prireditev Kulturni bazar, ki bo potekala v četrtek, 9. 4. 2020, od 9.00 do 20.00 v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-
umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2020 vključuje več kot petdeset dogodkov: predstave, predstavitve, predavanja, 

https://www.kamra.si/
https://www.gov.si/novice/2020-03-18-obvestilo-o-podaljsanju-1-prijavnega-roka-za-vpis-v-visje-sole/
https://www.gov.si/novice/2020-03-18-obvestilo-o-podaljsanju-1-prijavnega-roka-za-vpis-v-visje-sole/
https://www.gov.si/novice/2020-03-18-obvestilo-o-podaljsanju-1-prijavnega-roka-za-vpis-v-visje-sole/
https://www.gov.si/novice/2020-03-20-podaljsan-je-rok-za-prijavo-na-javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-in-dejavnosti-izobrazevanja-odraslih-v-letu-2020/
https://www.gov.si/novice/2020-03-20-podaljsan-je-rok-za-prijavo-na-javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-in-dejavnosti-izobrazevanja-odraslih-v-letu-2020/
https://www.mklj.si/aktualno/item/22492-e-knjige-biblos-za-vse
https://www.mklj.si/aktualno/item/22492-e-knjige-biblos-za-vse
https://enovicke.acs.si/
http://www.kulturnibazar.si/domov/
http://www.kulturnibazar.si/data/upload/KB_2020_program_V.pdf


delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjajo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij. Osrednja tema 
dvanajstega Kulturnega bazarja je Enaki v različnosti.  

Strokovno usposabljanje je namenjeno strokovnim delavcem iz vzgoje in izobraževanja, strokovnim delavcem iz kulture in 
kulturnim ustvarjalcem; strokovnim delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete kulturnovzgojne 
vsebine (npr. zdravje, okolje in prostor, gastronomijo, šport…); načrtovalcem politik in strokovnim delavcem v občinah in 
lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti; strokovnim delavcem in študentom 
različnih fakultet in akademij; staršem in drugim družinskim članom ter vsem, ki želite otrokom in mladim približati 
kakovostne kulturne vsebine, jim zagotoviti ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa skrbite za kakovostno družinsko 
kulturno pismenost; vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja. 

Na brezplačno strokovno usposabljanje se prijavite z e-prijavo, najpozneje do 25. marca 2020. Izpolnjena in poslana e-
prijava je vstopnica na izbrane dogodke, hkrati pa  omogoča pridobitev potrdila o udeležbi na strokovnem usposabljanju. 

  

Objavljeno 9. 3. 2020 
Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 6. 3. 2020, objavilo javni razpis za sofinanciranje splošno 
izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2019/20 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2020. 
Sofinancirala se bo izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, 
izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo 
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedba dejavnosti Parada učenja, koordinacija podizvajalcev in prireditev 
v Tednih vseživljenjskega učenja 2020, ter izvedba nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, kot je 
organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj, mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma 
izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih in analize 
ugotavljanja potreb po razvoju javnoveljavnih izobraževalnih programov za  odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavne 
izobrazbe. 

Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in 
drugih ranljivih skupinah. 
Rok za prijavo na javni razpis je 20. 3. 2020. 

  

Objavljeno 21. 2. 2020 

Mednarodna konferenca: 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij - ODPOVEDANO 

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje na Centru RS za poklicno izobraževanje, organizira 
enodnevno Mednarodno konferenco z naslovom 10 let Slovenskega ogrodja kvalifikacij. Dogodek je namenjen vsem 
ključnim deležnikom z aktivno vlogo pri uveljavljanju in uporabi Slovenskega ogrodja kvalifikacij v praksi. Mednarodna 
konferenca je priložnost, da skupaj osvetlimo podvige in pot, po kateri bomo stopali v prihodnje. 

Konferenca bo potekala 10. 3. 2020 od 8.30 do 16.30 v Kongresnem centru Brdo. Program konference in vabilo sta na voljo 
na spletni strani. Prijave so možne preko spletne prijavnice, in sicer od 18. 2. 2020 do 2. 3. 2020 oz. do zapolnitve mest 
(število mest je omejeno). 

  

Objavljeno 14. 2. 2020 

Februarske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

V drugi letošnji izdaji e-Novičk Andragoškega centra Slovenije lahko preberete reportažo s Pedagoško-andragoških 
dnevov, ter predstavitev novih izobraževalnih filmov o vzpostavljanju in ohranjanju kakovosti v izobraževanju odraslih. 

Poročajo tudi o domačih in mednarodnih dogodkih, ki v veliki meri napovedujejo prihodnje usmeritve v delovanju in 
raziskovanju področja izobraževanja odraslih. V rubriki Kotiček je vaš so predstavljeni zanimivi prispevki s terena, v rubriki 
za knjižnico pa vam predstavljajo publikacijo o zgodovini Filozofske fakultete, ki si jo lahko izposodite v Knjižnici ACS. 

  

Objavljeno  12. 2. 2000 

Dnevi medgeneracijskega sožitja - PRESTAVLJENI na ustreznejši termin 

Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 19. in 20. maja 2020, tokrat nagovarjajo 
z nosilno temo o stanovanjski problematiki in stanovanjski mobilnosti. Zveza društev upokojencev Slovenije pripravlja vrsto 
posvetov in okroglih miz ter pester spremljevalni program. 

https://cankarjevdom.eventsair.com/2020-kulturni-bazar/kulturni-bazar-2020/Site/Register
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za/
http://www.cpi.si/
https://www.nok.si/aktualno/mednarodna-konferenca-10-let-slovenskega-ogrodja-kvalifikacij-0
https://enovicke.acs.si/
https://www.medgeneracijsko-sozitje.si/


  

Objavljeno 11. 2. 2020 

Informativni dnevi na srednjih šolah, višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah  

V petek, 14. 2., in soboto, 15. 2. 2020 bodo na srednjih šolah, višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah informativni 
dnevi, na katerih bodo bodoči dijaki in študenti lahko dobili koristne informacije za lažjo odločitev o izbiri programa. 

Učenci, dijaki in študenti se bodo lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji za izobraževanje, s 
poklici oziroma z delom, ki jih čaka po zaključenem izobraževanju, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja 
izobraževanja, ter z drugimi koristnimi informacijami o izobraževanju. 

 

  

Objavljeno, 30. 1. 2020 

I. Mednarodna znanstvena konferenca Vodenje v vzgoji in izobraževanju - ODPOVEDANO 

Šola za ravnatelje vabi na prvo mednarodno znanstveno konferenco Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ki bo 7. in 8. 4. 2020 
v Portorožu. Na konferenci bo v središče postavljajo mreženje znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov in iščejo odgovore na 
vprašanje, kako lahko z vodenjem spodbujati nastajanje in širjenje mrež za izboljševanje učenja. Podrobnejše informacije o 
programu in prijavi si lahko ogledate na spletni strani. 

 

 

Objavljeno 20. 1. 2020 

12. Informativa - sejem izobraževanja in poklicev 

 

Informativa, edini slovenski sejem izobraževanja in poklicev, ki vsako leto tik pred uradnimi informativnimi dnevi povabi 
25.000 obiskovalcev in več kot 250 sodelujočih šol, izobraževalnih institucij, bo tokrat potekala 24. in 25. januarja 2020 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Informativa na enem mestu združuje učence, dijake, študente in vse, ki jih zanima nadaljevanje šolanja z 
različnimi izobraževalnimi programi, na voljo v Sloveniji in tujini. V dveh dneh ponuja večino izobraževalnih programov in 
tako ponudi priložnost, da si obiskovalci lahko na enem mestu ogledajo večje število izobraževalnih programov, ki so 
na voljo v času uradnih informativnih dni. Kot dopolnitev informativnih dni, ki bodo v letu 2020 potekali februarja po vseh 
šolah, je Informativa odlična prva postaja za vse, ki iščejo pomembne informacije, povezane z izobraževanjem 
in zaposlovanjem. 

  

Objavljeno 21. 1. 2020 

Izšle januarske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

V prvi letošnji številki e-Novičk smo pripravili pregled dogajanja v izobraževanju odraslih v Sloveniji in mednarodnem 
okolju. Nekoliko se še oziramo nazaj k obletnicam. Leto 2019 ni bilo le v znamenju 60-letnice večine ljudskih univerz v 
Sloveniji, ampak tudi 25-letnice programa PUM-O. Na lepem praznovanju so se potrdili njegovi rezultati. Novembra in 
decembra so nas obiskali kolegi iz BiH, Hrvaške in Slovaške. Preberite zanimive reportaže. Pred zaključkom leta smo na 
Brdu pri Lukovici Tednu vseživljenjskega učenja risali nove poti. Vabljeni k branju. 

  

Objavljeno 10. 1. 2020 

Statistični dan 2020: Podnebna kriza – vroči podatki 

 

Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije vabita na 29. tradicionalni statistični dan z naslovom Podnebna kriza - 
vroči podatki, ki bo potekal v torek, 28. 1. 2020, v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju.  

Na posvetovanju nam bodo v prvem delu povabljeni strokovnjaki predstavili vplive podnebnih sprememb na okolje in 
ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam. V drugem delu bo tema okrogle mize vprašanje, kako lahko s podatki 
podpremo prizadevanja za zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb.  

Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo do 21. januarja 2020 prek prijavnega obrazca: https://vpr.stat.si/a/124965 

Več o temi in programu konference na povezavi https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8589 

http://solazaravnatelje.si/index.php/i-mednarodna-konferenca-vodenje-v-vzgoji-in-izobrazevanju
https://www.informativa.si/
https://enovicke.acs.si/
https://vpr.stat.si/a/124965
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8589

