
 

 

LOAC 
– Learning Outcome of Amateur Culture – 
Vpliv ljubiteljske kulture na oblikovanje 

učnega profila 

Zloženka predstavlja mednarodni projekt 
Grundtvig, ki ga financira Evropska komisija v 
Bruslju, kot del programa vseživljenjskega 
izobraževanja. 
 
Cilji projekta so krepitev kvalitet in inovacij v 
izobraževanju odraslih na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti s pilotnimi izkušnjami na 
strateških področjih in izvedbo izobraževalnih 
produktov z visoko kvaliteto in evropsko dimenzijo.  
 
Projekt je potekal od oktobra 2009 do novembra 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta projekt je financiran s pomočjo Evropske komisije. Ta 
zloženka odraža zgolj poglede avtorjev. Evropska 
komisija ne prevzema nobene odgovornosti za 
kakršnokoli uporabo, ki sledi iz v zloženki vsebovanih 
informacij.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Partnerske organizacije 
 
Kulturelle Samråd i Danmark/ 
National Association of Cultural Councils i 
Denmark 
Farvergade 27, DK-1463 Copenhagen K 
(+45) 33 93 13 26  
kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk 
www.kulturellesamraad.dk 

---------------------- 
Interfolk, Institute for Civil Society 
Skovgade 25, DK-5500 Middelfart 
(+45) 51 300 320  
info@interfolk.dk 
www.interfolk.dk 

------------------------ 

 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti /  
Republic of Slovenia Public Fund for  

 Cultural Activities 
Stefanova 5, SI-1000 Ljubljana 
(+386) 12 41 05 28  
info@jskd.si 
www.jskd.si 

------------------------- 

Kunstfactor, Sectorinstituut Amateurkunst 
Kromme Nieuwegracht 66, NL-3512 HL Utrecht 
(+31) (0) 30 711 5100  
info@kunstfactor.nl 
www.kunstfactor.nl 
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Ideja 
Ideja projekta je promocija dokumentiranja in 
vrednotenja ljubiteljske kulture v perspektivi 
vseživljenjskega učenja, ki želi izboljšati 
kvaliteto izobraževanja in rezultate 
prostovoljnih ljubiteljskih dejavnosti, da 
postanejo bolj atraktivne in transparentne za 
sedanje in bodoče udeležence. 

Rezultati 
Glavni rezultat je predvsem razvoj dveh 
medsebojno povezanih linijskih orodij: prvo je 
za učenčevo vrednotenje osebnih rezultatov 
izobraževanja, drugo pa za ponudnike 
izobraževanj, da z njim vrednotijo svoje 
izobraževalne programe. Obe orodji sta na 
voljo v vseh jezikih partnerskih organizacij - 
danščini, angleščini, nizozemščini in 
slovenščini. 
Drugi glavni rezultat je izpeljava 
mednarodnega programa tečajev za aktivne v 
evropski ljubiteljski kulturi s pilotnim 
izobraževalnim tečajem Grundtvig in pilotno 
delavnico Grundtvig. Integralni del tečajev je 
izmenjava izkušenj o inovativnih produktih in 
dobri praksi na različnih področjih 
izobraževanja, vključno z uvodom v 
metodologijo in praktično uporabo osebnega 
in organizacijskega orodja. 

Tretji glavni rezultat je objava treh publikacij 
v angleškem jeziku. Prva je poročilo raziskave 
o vrednotenju izobraževalnih kvalitet in 
rezultatov v ljubiteljskih kulturnih 
dejavnostih, vključno z rezultati vprašalnikov 
in intervjuji v partnerskih organizacijah. 

 
Druga je priročnik o dobrih praksah, ki so 
osredotočene na glavne cilje aktivnega 
državljanstva, kulturne kohezije, osebne 
izpopolnitve in zaposljivosti. Obenem 
predstavlja širši pogled na izobraževanje 
preko treh dimenzij: kompetenc, znanja in 
veščin ter osebnostnega oblikovanja. 
Obravnava tudi socialno vključenost ljudi 
vseh starosti, vključno z osebami s posebnimi 
potrebami in depriveligiranimi skupinami. 
Zaključuje pa z izboljšanjem možnosti 
mednarodnih evropskih dejavnosti, ki so del 
običajnih dejavnosti kulturnih organizacij. 
Tretja je priročnik o evropskih tedenskih 
tečajih o izobraževalnih dimenzijah 
ljubiteljske kulture, vključno s prilogami o 
objavah in tehničnih informacijah. 

Sodelujoče organizacije 
Sodelujoče organizacije so pomembne krovne 
organizacije ljubiteljske kulture v vseh 
sodelujočih državah. Skupaj tvorijo mrežo, ki 
omogoča diseminacijo rezultatov projekta na 
vse dejavnosti s področja ljubiteljske kulture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V okviru projekta so objavljene 
naslednje tri publikacije: 

Antologija dobrih praks v sodelujočih 
organizacijah, ki so osredotočene na 1) 
obsežne cilje vseživljenjskega učenja, 2) širši 
pogled na izobraževanje, vključno s 
kompetencami, znanjem in osebnostnim 
oblikovanjem, 3) možnosti mednarodnega 
evropskega sodelovanja. V angleščini. 60 
strani. 

Zaključno poročilo raziskave o 
vrednotenju izobraževalnih kvalitet in 
rezultatih v ljubiteljski umetnosti in 
prostovoljnih kulturnih dejavnostih. V 
angleščini. 160 strani. 

Priročnik o evropskih tedenskih tečajih o 
izobraževalnih dimenzijah ljubiteljske kulture, 
vključno z vrednotenjem rezultatov osebnega 
izobraževanja učencev in organizacijskih 
rezultatov za voditelje in organizatorje 
izobraževanj. V angleščini. 30 strani. 
 
Poročila so objavljena v papirni in elektronski 
obliki (PDF). Naročite in prenesete jih lahko s 
spletne strani projekta: 
www.interfolk.dk/loac 
 
Nova spletna orodja za osebno in 
organizacijsko vrednotenje rezultatov 
izobraževanja lahko pogledate in uporabite na 
spletni strani:  
http://grundtvig.netschooltools.com  
 
   


