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Naše stanovsko srečanje bo letos drugačno!
Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je
nacionalni dogodek, ki zaokroža aktualne dejavnosti in
dosežke v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi
izobraževanja odraslih. Obenem opozarja na skupne
izzive. Ti zadevajo naše ožje strokovno področje, obenem
pa se proaktivno povezujejo s širšimi družbenoekonomskimi trendi na državni, evropski in globalni ravni.
Po dveh letih se spet sestanemo v živo – brez omejitev, če
nam bodo le zdravstvene okoliščine to dopuščale. Prav
slednjim pa bomo na posvetu namenili največ osebne in
strokovne pozornosti.
Osrednja tema dogodka bo naše psihofizično zdravje.
Poskrbeti moramo zase, posredno pa za naše udeležence.
Velja, kdor je celostno krepak, je dober, celo najboljši –
zase in za druge! Takšno zdravje, ki zajema telo in duha in
še kaj, je pravzaprav naša odgovornost. A o tem se vse
premalo pogovarjamo, tega se vse premalo učimo. Covid19 nam je dal priložnost, da o teh rečeh, predvsem o svoji
ranljivosti, razmislimo. Da se zavemo svoje majhnosti,
obenem pa poiščemo tisto, kar nas zares krepi in nam
zagotavlja blagostanje. Dolgoročno, z učinki na mnogih
področjih, individualno in v skupnostih, ki nas
opredeljujejo. Smo pri tem uspešni?
V iskanju naše (nove?) identitete nas bodo podprli
strokovnjaki.
Na posvetu bomo prisluhnili izvrstnim govorcem, delili pa
si bomo tudi izkušnje o izobraževanju odraslih na področju
zdravja. Slednje postaja vedno pomembnejše v
andragogiki pa tudi drugih družboslovnih in naravoslovnih
vedah. Izkušenj ni malo, saj mnogi že prizadevno delujejo
v priporočenih smereh. V delovnih skupinah si bomo
izmenjali načrte, se pogovorili o izzivih in našem skupnem
ali samotnem soočanju z njimi. Izobraževanje odraslih
bomo tokrat odeli v prav posebno, zanosno energijo.
Pospremila nas bosta ples in smeh.

Govorili bomo tudi o specifičnih strokovnih izzivih.
Na državni ravni se nam obetajo standardi kakovosti v
spremenjenih okoliščinah, tj. za izobraževanje na daljavo,
kombinirano in hibridno izobraževanje. Na svetovni ravni
je leto 2022 zaznamovala mednarodna konferenca o
izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII). Katera nova
priporočila je prinesla? Katera stara ostajajo nedosežena
oziroma aktualna? Svoje poglede bodo prispevali
predstavniki ustanov, ki z odraslimi delujejo v praksi –
ljudskih univerz, srednjih in višjih strokovnih šol, nevladnih
in drugih organizacij. Tudi oni bodo v ospredje postavili
prizadevanje za zdravje, prodornost in prožnost lastnega
kolektiva in svojih udeležencev. Soočili se bodo tudi
direktorji javnih zavodov, ki delujejo v izobraževanju
odraslih ali se z nami v nekaterih vidikih povezujejo.
***
Pripravljavci posveta verjamemo, da bomo šli domov v
najširšem smislu okrepljeni, vedri, opremljeni s spoznanji
in odličnimi zamislimi. Vsestransko zdravi in močno
povezani zagotovo lažje kljubujemo neprijetnim
okoliščinam ter uspevamo tako v zasebnem kot
strokovnem življenju.
Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 2022 po
naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ) koordinira Andragoški center Slovenije (ACS) –
letos že trinajstič.
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Torek, 25. oktober 2022
8.30–9.00 Registracija
9.00–9.30 Uvod in pozdravna nagovora
• Dr. Igor Papič,
minister za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
• Dr. Nataša Potočnik,
direktorica Andragoškega centra Slovenija (ACS)
9.30–10.30 Izhodiščna plenarna predavanja
• Racionalnost kot dejavnik pozitivnega duševnega zdravja
(well-beinga)
Dr. Tanja Rupnik Vec, ACS
• Vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti kot osnova
za ohranjanje zdravja
Prof. dr. Gregor Jurak, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani
(UL)
10.30–11.00 Odmor in ples (vodi mag. Jasna Vukovič)
11.00–12.30 Izhodiščna plenarna predavanja
• O učečih se skupnostih
Prof. dr. Vesna Švab, Zdravstveni dom Logatec, ŠENT, NIJZ,
Medicinska fakulteta UL
• Moji možgani. Zdravi? Prodorni? Prožni?
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, Nevrološka klinika UKC in Katedra
za nevrologijo, Medicinska fakulteta UL
12.30–13.45 Kosilo
13.45–15.00 Delovne skupine – 1. krog (Europa A, B, C)
• Skupina 1: Za zdravo in prodorno skupnost izobraževanja
odraslih
predstavitev primerov dobre prakse in razprava
• Skupina 2: Za zdrave in prožne udeležence izobraževanj
predstavitev primerov dobre prakse in razprava
• Skupina 3: Vloga učeče se skupnosti za zdravje
posameznikov in njihov razvoj
predstavitev primerov dobre prakse in razprava
15.00–16.15 Delovne skupine – 2. krog (Europa A, B, C)
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Sreda, 26. oktober 2022
8.30–9.00 Registracija
9.00–9.30 Uvod
• Utrinki s prejšnjega dne
• Video: 30 let Andragoškega centra Slovenije
9.30–10.15 Plenarno predavanje
• CONFINTEA VII – nova priporočila za izobraževanje odraslih
na svetovni ravni
Prof. dr. Katarina Popović, Mednarodni svet za
izobraževanje odraslih (ICAE)
10.15–11.00 Plenarno predavanje
• Standardi kakovosti za izobraževanje na daljavo,
kombinirano in hibridno izobraževanje
Dr. Tanja Možina, ACS
11.00–12.00 Odmor za prigrizek
12.00–12.30 Plenarno predavanje
• Erasmus+ in EPALE: O mednarodnem sodelovanju s
praktičnimi primeri
Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS, in Sabina Tori Selan, CIK
Trebnje
12.30–14.00 Panelna razprava
• Izzivi v izobraževanju odraslih – pogledi nosilcev politike in
prakse
predstavniki združenj in ustanov ter ministrstev
14.00–14.10 Ples za sprostitev (vodi mag. Jasna Vukovič)
14.10–15.00 Panelna razprava
• Izzivi v izobraževanju odraslih – pogledi javnih zavodov
predstavniki javnih zavodov in ministrstev
15.00–15.15 Zaključek
• Aleš Novak, standup komik, voditelj oddaje Štartaj
Slovenija!
15.15 Prigrizek

