
 

  

 

Akcijski načrt za povečano vlogo učečih se  

pri ozaveščanju za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje  

 

Akcija 1 – Dobitniki Priznanj ACS: stopnjevati prizadevanja v okviru projekta TVU z 

institutoma Priznanja ACS in Zgledi vlečejo in aktivirati največje možno število dobitnikov in vse 

njihove potenciale ter izboljšati njihovo pojavnost na naših dogodkih, v njihovih skupnostih in vseh 

medijih.  

Kratkoročni cilj 1: oblikovanje skupnosti dobitnikov: motivirati vse neaktivne oziroma jih povabiti k 

sodelovanju, z neformalnimi dogodki in srečanji omogočiti medsebojno spoznavanje in izmenjavo 

izkušenj ter mreženje; preveriti njihovo pripravljenost za nadaljnje, poglobljeno sodelovanje. 

Posebno pozornost posvetiti ustanovam, podjetjem, lokalnim skupnostim, da v svojih profesionalnih 

okoljih poudarjajo pomen učenja in znanja.  

Kratkoročni cilj 2: usposabljanje dobitnikov za ambasadorje: opredeliti kompetence, ki jih 

potrebujejo na tem področju, organizirati usposabljanja ter jih opolnomočiti za javno nastopanje na 

prireditvah in v medijih, da lahko uspešneje prepričujejo in motivirajo.  

Kratkoročni cilj 3: zagotavljanje medijske pokritosti: vzpostaviti stike z izbranimi mediji (uredniki, 

novinarji) in razviti tvorno sodelovanje za vzpostavljanje znanja / učenja kot vrednote in promocijo 

izobraževanja kot ključnega pogoja za doseganje širših, nacionalnih ciljev. Gradiva pridobljena za 

video portrete pripraviti tudi v pisni obliki in tako povečati prisotnost v tiskanih medijih.  

Dolgoročni cilj: široka skupnost dobitnikov vseh kategorij redno in suvereno predstavlja dobrobiti 

učenja in znanja v svojih skupnostih, na lokalnih in nacionalnih dogodkih ter v medijih. Njihove 

življenjske zgodbe so prisotne v lokalnih in nacionalnih, tiskanih in elektronskih medijih. Izgradili smo 

mrežo novinarjev s katerimi partnersko in dolgoročno sodelujemo.  

Ozadje: Učeči se imajo aktivacijsko moč za aktiviranje vseh ciljnih skupin, ki jih želimo nagovoriti. V 

prvi vrsti druge, neaktivne učeče se in splošno javnost. Dobitniki priznanj so zelo različni, po starosti, 

spolu, dejavnostih, prihajajo iz celotne države ter spadajo v različne kategorije (posamezniki, 

skupine, ustanove, podjetja/lokalne skupnosti z njimi se lahko identificirajo različne ciljne skupine. 

Nekateri že sodelujejo z nami pri promociji učenja na različnih dogodkih, še pogosteje pa na 

lokalnem nivoju, navadno v okviru izobraževalne institucije. Usposabljanje za vlogo ambasadorja 

učenja in poglobljeno sodelovanje predvsem z javnimi, nacionalnimi mediji bi gotovo bolje izkoristili 

njihov potencial za promocijo izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. 

 



 

  

Akcija 2 – Oblikovanje skupnosti učečih se: pospešiti prizadevanja Foruma učečih se, 

vanj vključiti različne deležnike s področja izobraževanja odraslih, spodbuditi njihovo sodelovanje in 

okrepiti njihovo strokovno usposobljenost za promocijo izobraževanja odraslih ter zagovorništvo 

pravic učečih se.  

Kratkoročni cilj: opredeliti možne načine delovanja in kompetence, ki jih potrebujejo, da bodo 

uspešno sodelovali pri promociji učenja in znanja in zagovarjanju pravic učečih se. Oblikovati sklop 

usposabljanj za pridobitev in stalno nadgradnjo opredeljenih kompetenc. 

Dolgoročni cilj: udeleženci, člani Foruma učečih se sestavljajo aktivno, mobilno, formalno institucijo, 

ki s svojimi mnenji in pobudami pomembno vpliva na razvoj izobraževanja na lokalni, nacionalni in 

globalni ravni, saj jo sestavljajo predstavniki vseh skupin, ki se srečujejo v izobraževanju. Kot 

Interesna skupina za vseživljenjsko učenje nastopa z vnaprej izdelanimi mnenji, ki se tičejo aktualnih 

vprašanj in izzivov na ravni stroke, prakse in si prizadevajo za njihovo reševanje. 

Ozadje: Forum učečih se je bil ustanovljen v začetku leta 2016 kot skupina, ki naj omogoča druženje 

in sodelovanje učečih se ter strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Njegov namen je, da se 

udeleženci povezujejo, oblikujejo skupne kratko- in dolgoročne cilje, razpravljajo o pomembnih 

aktualnih temah v izobraževanju odraslih, (se) usposabljajo ter delujejo kot zagovorniki in 

spodbujevalci izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, in sicer na politični ravni (evropski, 

nacionalni in lokalni), v stroki in praksi, v odnosih z mediji ter najširšo javnostjo. 

Akcija 3 – Vsi učeči se (v dosegu): ozavestiti vse učeče se v dosegu o koristih učenja na 

osebni, lokalni, nacionalni ravni, ter jih spodbuditi, da promovirajo učenje in znanje v svoji 

neposredni skupnosti in širše.  

Kratkoročni cilj: pripraviti strokoven, a poljuden seznam koristi učenja, ki bo celostno opozarjal na 

pomen izobraževanja na vseh ravneh in poiskati primeren način za posredovanje teh informacij 

naprej v vsakdanjem življenju. K sodelovanju najprej pritegniti izobraževalne in druge organizacije, ki 

imajo neposreden stik z učečimi se, da v sklopu izobraževanj poudarijo ta vsebine, kasneje pa tudi 

predstavnike politike za oblikovanje skupnega dokumenta, neke diplome pred diplomo, ki bo 

spodbudila njihovo motivacijo za učenje, obenem pa nudila podlago za promocijo znanja in učenja. 

Dolgoročni cilj: vsak udeleženec izobraževanja odraslih, kasneje tudi ostalih izobraževanj in 

usposabljanj, ob vključitvi prejme spodbudno popotnico na pot sprememb, ki jih prinaša učenje, 

neko diplomo pred diplomo, ki jo lahko deli, podari svojim bližnjim in tako tudi njih motivira k 

vključitvi. Ta dokument bo nagovarjal in osveščal vse javnosti in ciljne skupine, (mediji, snovalci 

politik…) k izobraževanju oziroma promoviral izobraževanje. 

Ozadje: Najbolj avtentični promotorji izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja so prav učeči 

se, ki že sami po sebi promovirajo učenje in znanje. S svojimi dosežki, napredkom, nekateri s svojim 

celotnim življenjem so živa priča različnih koristi učenja. S zgledom v svojim neposredni skupnosti, in 



 

  

z neposrednim stikom, gotovo najbolj motivirajo k udeležbi. Pogosto se tudi sami ne zavedajo vseh 

pozitivnih posledic učenja, še pogosteje pa ne svojega vpliva, ki ga (lahko) imajo na svojo ožjo ali 

širšo skupnost. 

 

Delovna skupina TVU/EPUO na ACS 
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