
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2014 

12. do 18. maj 2014 

 (razširjeni termin: 1. maj do 30. junij) 



Vloga ACS v projektu TVU 

Nacionalna koordinacija: 

• konceptualno-razvojne 

naloge 

• sodelovanje z mrežo TVU 

• nacionalna promocija 

(vizualna, medijska) 

• mednarodno sodelovanje 

Prireditve na državni ravni: 

• dve novinarski konferenci 

• soorganizacija nacionalnega 

odprtja TVU 

• podelitev priznanj 2013  

• izbor dobitnikov 2014 

• 18. andragoški kolokvij 

     



Konceptualno-razvojne naloge 

• Sestanek o razvojnih vidikih TVU (http://tvu.acs.si/pobude) 

 medijska in vizualna promocija 

 vodilne teme 

 sodelovanje mreže koordinatorjev in prirediteljev 

 osvežitev koncepta TVU 

• Priprava letnega načrta in seja NO TVU (10. marec) 

• Sofinanciranje (MIZŠ v višini 110.500 EUR):  

 koordinacija TVU: sklepi o razmestitvi 

 organizacija prireditev: razpis ali sklepi o razmestitvi 

• Pokroviteljstvo SNK UNESCO 

• Tematska opredelitev TVU 2014 

http://tvu.acs.si/pobude
http://tvu.acs.si/pobude


Seja NO TVU, 10. marec 2014: 

 

NO TVU je sprejel oba dokumenta (poročilo in načrt). 

Dodatni sklepi/ugotovitve: 

 Preučiti možnost nadgradnje Napotkov in priporočil za 

koordinatorje TVU 

 Vzpostavitev novih kazalnikov kakovosti za delo koordinatorjev 

 Vključiti v TVU več ministrstev po vzoru ReNPIO 

 Trenutno ni čas za najem profesionalne agencije za promocijo 

 Vpreči koordinatorje pri pridobivanju nacionalnih medijev prek 

njihovih dopisnikov 



Slogan TVU 2014 

Učenje za življenje: 

 Delo in poklic 

 Kultura in ustvarjanje 

 Multimediji in učenje 

 Narava in okolje 

 Poti do znanja 

 Šport in turizem 

 Učeče se skupnosti 

 Zdravje 



Sodelovanje z mrežo TVU 

• Pripravljalni sestanek (11. marec) 

• Stalno usmerjanje, informiranje in usklajevanje 

• Vnos prireditev  

• Namera o prevzemu vloge koordinatorja: do 17. marca 

• Prihodnost mreže koordinatorjev TVU ter Napotkov in 

priporočil za koordinatorje 

• Borza TVU in Zakladnica TVU 

• Zaključne dejavnosti 

 anketa o izpeljavi TVU (spletna, tiskana) 

 izdaja potrdil o sodelovanju 

 



Nacionalna promocija TVU 

• Medijska promocija:  

 dve srečanji z novinarji  

 stalno sodelovanje z mediji 

• Vizualna promocija: 

 temeljni elementi CGP TVU: logotipi, plakati, papirna kocka, 

baloni, e-gradivo (reklamne pasice, Infografika …) in novi pristopi,  

 spletna stran TVU: http://tvu.acs.si, TVU novičke (e-različica) 

 razstava Praznik učenja  

 FB stran TVU 

• Informacijski sistem TVU (Prijava, Spletni koledar, Anketa, Analiza) 

http://tvu.acs.si/


Druge značilnosti TVU 2014 

• Nacionalno odprtje v Slovenj Gradcu (MOCIS)  

• Dobitniki priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih 

2013 in 2014  

• Multimedijski portal Zgledi vlečejo 

• Andragoški kolokvij: Učeče se skupnosti 

• Parade učenja 2014 in drugi vidiki projekta Uresničevanje 

prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 


