PROGRAMSKA ZASNOVA e-Novičk
e-Novičke (http://www.acs.si/e-novicke) so elektronski mesečnik Andragoškega centra Slovenije (ACS),
katerega namen je v kratkih prispevkih obveščati, poročati in predstavljati dejavnosti s področja
izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Izhajati so začele februarja 2009, ko so sprva delno,
nato pa v celoti, nadomestile tiskani mesečnik Novičke (1992–2009). Posamezne številke od leta 2003 do
2009 so objavljene v arhivu na spletni strani http://www.acs.si/novicke_arhiv.
Med našimi poglavitnimi cilji so:
 spremljati in promovirati aktualno dogajanje v izobraževanju odraslih doma in v tujini,
 napovedovati in promovirati strokovne dogodke, prireditve, posvete in druge dogodke,
 poročati o razvojnih, raziskovalnih ter drugih dejavnostih in projektih,
 predstaviti novosti v upravljanju in zakonodaji s tega področja,
 poročati o politiki in strategiji vseživljenjskega učenja,
 seznanjati z možnostmi in viri za učenje,
 opozarjati na nove strokovne publikacije ter didaktična in druga gradiva,
 predstavljati novosti iz knjižnice ACS.
Glede na gornje alineje imajo e-Novičke naslednje rubrike:
















In memoriam – zapisi o zaslužnih strokovnjakih, ki so pomembno prispevali k razvoju izobraževanja
odraslih;
Domače novičke – informacije o delu ACS, njegovih projektih in dosežkih ter drugem dogajanju na
področju izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji;
Projekti ESS – novice o izvedenih dejavnostih v štirih projektih, podprtih s sredstvi Evropskega
socialnega sklada – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od
2009 do 2011 in Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do
2011 ter dveh novih Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od
20011 do 2014 in Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do
2014;
PIAAC Slovenija – novice o raziskavi PIAAC v Sloveniji, ki poteka v okviru projekta Evropskega
socialnega sklada z naslovom Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za
izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih;
Teden vseživljenjskega učenja – informativni članki o projektu TVU;
Mednarodno sodelovanje – predstavitve mednarodnih projektov in drugih oblik mednarodnega
sodelovanja: službene poti, študijski obiski, obiski mednarodnih delegacij ipd.;
Vabimo – informacije o izobraževalnih srečanjih, seminarjih in drugih dogodkih, ki jih pripravljamo na
ACS;
Pomembne publikacije – predstavitve različnih domačih in tujih publikacij s področja izobraževanja
in učenja odraslih;
Iz drugih virov – informacije, povzete iz domačih in tujih e-biltenov in spletnih strani, ki se navezujejo
na področje izobraževanja in učenja odraslih;
Kotiček je vaš – predstavitve dela, uspehov in izzivov sodelavcev iz drugih organizacij za
izobraževanje odraslih po Sloveniji;
Ne prezrite – opozorila na različne razpise in druge pomembne dogodke;
Posveti, konference – informacije o bližajočih se posvetih, konferencah s področij, ki zadevajo
izobraževanje in učenje odraslih;
Knjižnica ACS – informacije o odpiralnem času in novostih knjižnice;
Uporabljene kratice – nanizane so vse kratice, ki so uporabljene v posamezni izdaji glasila.

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma enajstkrat letno (do 15. v mesecu), julijska in
avgustovska izdaja sta združeni v dvojno. Objavljeno je na spletni strani http://www.acs.si/e-novicke.
e-Novičke pošiljamo okrog 2.400 prejemnikom v Sloveniji.
Dvakrat letno (poleti in pozimi) jih pripravimo tudi v angleškem jeziku in jih pošljemo okrog 330
partnerjem v tujini. Angleške e-Novičke so objavljene na spletni strani http://www.acs.si/bulletin_enovicke.
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Izdajo vsake številke promoviramo na Facebooku ACS.
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