
   

 

Izšel je priročnik v osmih jezikih, tudi slovenskem 

AESAEC- dejavni starejši Evropejci za dejavno evropsko državljanstvo 

 

Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje-Slovenska univerza za tretje življenjsko 

obdobje je  pripravilo tudi slovensko izdajo priročnika in učbenika poprej napisanega v 

angleškem jeziku. Po uvodni predstavitvi pedagoškega koncepta, tudi konceptualnega 

ozadja izobraževalnega programa za starejše in druge evropske državljane, nas avtorji 

priročnika  kritično uvedejo v razumevanje Evropske unije, teorije Evropske unije in njenih 

integracijskih procesov s posebnim poudarkom na razumevanju evropskih institucij in 

politike starosti in staranja, ki jo te oblikujejo skupaj z nekaterimi  evropskimi nevladnimi 

organizacijami. V nadaljevanju nas pisci priročnika popeljejo v vprašanja dejavnega 

državljanstva, nastanek tega pojma v antičnih časih in pokažejo, kaj pomeni dejavno 

državljanstvo danes, še posebno v evropskem prostoru, kjer prihaja do mreženja 

državljanov in organizacij državljanov.  

 

Avtorji priročnika  v nadaljevanju razpravljajo o mednarodnem prostovoljstvu starejših in 

predstavijo nekatere evropske okvirne programe kot sta Grundtvigov program GIVE za 

razvijanje mednarodnega prostovoljstva starejših in program Evropa za državljane. Zadnja 

poglavja so posvečena »umetnosti«  pisanja in izvajanja mednarodnih evropskih projektov. 

Ob branju priročnika zvemo, kako graditi projektno skupino, kako narediti projektni načrt, 

načrtovati evalvacijo in širjenje rezultatov projekta v javnost, kako ravnati s proračunom 

projekta. Posebno dragocen je tudi zadnji del priročnika in učbenika, ki govori o tem, kako 

uspešno izvesti projekt. Na kaj moramo biti pozorni preden pričnemo pisati predlog 

evropskega projekta, kako  izbirati partnerje in z njimi preživeti, kako pripraviti projektna 

srečanja. Na koncu priročnika je pridan glosar najpogostnejših pojmov, ki jih srečujemo pri 

pripravi evropskih projektov. Priročnik  je  inovativno zasnovan in je plod dobro usklajenega 



dela osmih partnerjev. Na poglobljen, vendar razumljiv način priročnik predstavi Evropsko 

unijo, ne kot projekt, marveč kot dosežek, in kot  prostor števnih dilem. V delu, ki se ukvarja 

s projektnim vodenjem pa so zbrana dragocena empirično pridobljena spoznanja, ki bodo v 

korist vsem, ki se lotevajo pisanja in kasneje izvedbe evropskih projektov.  Projekt s tem 

rezultatom je sofinancirala Evropska komisija. 
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