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TVU 2017 je pred vrati! 
Praznik učenja bo letos – dvaindvajsetič – spet združeval 
generacije, budil vedoželjnost, omogočal izmenjavo znanj, 
izpostavljal likovno ustvarjalnost, vabil na dogodke Parade 
učenja … Odprli ga bomo 12. maja v Trbovljah! 
Več na strani 3 

 

TVU 2016 spet navdušil 
Festival učenja vsako leto podre kakšen rekord – to pot ga 
odlikuje največje število prirediteljev doslej. Zagovornike 
vseživljenjskega učenja imamo tudi med mediji, na ravni 
politike in stroke, posebno mesto pa zavzemajo učeči se …  
Več na strani 4 

 

Novi sodelavci, novi pristopi 
Skupne akcije so povečale razsežnosti TVU, saj so nas 
povezale z novimi partnerji in vsebinami. Hkrati so 
pozornost osredinile na šest vidikov: glas učečih se, navezo 
kulture in učenja, učeče se skupnosti, pisanje z roko, učenje 
starejših in medgeneracijsko izmenjavo, mentorstvo … 
Več na strani 7 

 

TVU 2016 smo odprli v Velenju 
Brigita Kropušek Ranzinger, direktorica AZ LU Velenje: 

'Name je največji vtis naredila energija, energija vseh 
čudovitih ljudi, ki so se tistega dne v maju zbrali v Velenju, 
da proslavijo poslanstvo, ki ga opravljajo vsak dan.' 
Več na strani 18 

 

Na kolokviju o spretnostih odraslih  
William Thorn, OECD: 

'Navdušen sem nad študijami, ki potekajo v Sloveniji kot 
posledica sodelovanja v raziskavi PIAAC, saj obravnavajo 
ključna vprašanja, s katerimi se spoprijemajo tudi druge 
države. Zelo dobro je, da vas pri tem podpira vlada.' 
Več na strani 19 

http://tvu.acs.si/
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
http://twitter.com/TVUslo
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Video portreti dobitnikov priznanj 
Darijan Novak, avtor video portretov, ACS: 

'Vsako leto izberemo po pet dobitnikov priznanj za promocijo 
učenja in znanja odraslih. Njihovi portreti nastajajo skrbno in 
načrtno. Naši dobitniki postajajo zgledi, ki vlečejo ...' 
Več na strani 21 

 

Uresničevanje EPUO v Sloveniji 
Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje: 

'Na ministrstvu podpiramo proces uresničevanja Evropskega 
programa za učenje odraslih v Sloveniji, še posebej pa je za 
nas pomembna povezanost tega procesa s področjem 
spretnostih odraslih …' 
Več na strani 23  
 

 

2017: Leto izobraževanja odraslih v Evropi 
Gina Ebner, generalna sekretarka EAEA 

'To je odlična priložnost, da vsak izvajalec izobraževanja 
odraslih v Evropi predstavi, kaj počne in kako prispeva k 
boljšemu življenju posameznika in širše skupnosti …, zato 
želimo poudariti moč in radost učenja …' 
Več na strani 25 
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Izdajo glasila TVU novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

TVU novičke so skupno glasilo izvajalcev izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki jih združuje zanimanje za projekt Teden 
vseživljenjskega učenja (TVU) in dejavno sodelovanje v njem. Glasilo je namenjeno obveščanju o pripravljalnih, spremljajočih in 
sklepnih dejavnostih TVU, spodbujanju in usklajevanju sodelujočih ter izmenjavi njihovih izkušenj.  

http://tvu.acs.si/novicke
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TVU 2017 – priprave so stekle 
Priložnosti za zimsko zaspanost letos ni, saj se v teh mesecih poraja ali pa že teče 
ogromno dejavnosti projektov ESS, ki so končno dobili zeleno luč. A nikar ne 
pozabite na Teden vseživljenjskega učenja (TVU) – ta bo odlično okolje za izpeljavo 
vaših dejavnosti ali za njihovo predstavitev širši javnosti! Nekaj podatkov o 
letošnjem festivalu učenja je že znanih, druge bomo soustvarjali na skorajšnjem 
sestanku mreže TVU. Skratka, pridružite se nam spet! 
 
Stalnice in novosti v TVU 2017 

Četudi so TVU novičke 
namenjene predvsem 
lanski izpeljavi TVU, 
izkoriščamo to 
priložnost za objavo 
prvih informacij o 
letošnjem festivalu 
učenja, ki je že v naših 
mislih in dejanjih.  

TVU 2017 bomo v sodelovanju z območnim 
koordinatorjem TVU, Zasavsko ljudsko 
univerzo, slovesno odprli 12. maja 2017 v 
Delavskem domu Trbovlje. Na prireditvi bomo 
počastili dobitnike priznanj za promocijo učenja 
in znanja odraslih za leto 2016. Pričakujemo 
predstavnike stroke, politike in učečih se iz 
vseh treh zasavskih občin pa tudi iz širše 
Slovenije. 
Uradni termin TVU bo torej tekel od 12. do 21. 
maja, razširjeni pa bo gostil dogodke vse tja do 
konca junija. Tudi letos bodo podobo TVU 
krojile skupne akcije. Ta hip že vemo, da bosta 
učenje in kultura spet stopala z roko v roki, saj 
Teden ljubiteljske kulture (TLK) tudi letos 
poteka v istem času, tokrat postavlja v ospredje 
likovno izražanje. Prvi dogovori z Javnim 
skladom RS za kulturne dejavnosti o 
sodelovanju so že stekli. 
Stalna akcija TVU je postala Parada učenja. Na 
10–15 prizoriščih po Sloveniji jo bomo obeležili 
v sredo, 17. maja. O drugih skupnih akcijah se 
bomo še dogovorili.  
Na evropski ravni se bo TVU letos povezoval s 
kampanjo Evropskega združenja za 
izobraževanja odraslih v Evropi (European 
Association for Adult Education in Europe – 
EAEA). Konec januarja je EAEA namreč 
razglasila Leto izobraževanja odraslih v Evropi 
(Year of Adult Education in Europe). Več o tem 
v poglavju TVU (se) povezuje (str. 22). 

Sofinanciranje mreže TVU bo spet opredeljeval 
javni razpis Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ). Objavljen bo 
predvidoma v februarju, najkasneje pa v 
začetku marca. Predmet finančne podpore 
bosta vnovič koordinacija podizvajalcev in 
prireditev TVU ter Parade učenja. 
Vabljeni na sestanek mreže TVU! 
Nekaj izhodišč za letošnje snovanje festivala 
učenja ste s tem prejeli, vendar vas vabimo na 
tradicionalni pripravljalni sestanek mreže TVU. 
Srečali se bomo v četrtek, 23. marca 2017, v 
prostorih MIZŠ (Masarykova 16, velika dvorana 
P1 v pritličju). Vabilo in dnevni red bomo objavili 
še februarja. Promocijsko gradivo TVU 2017 
boste lahko prevzeli isti dan, vendar v prostorih 
Andragoškega centra Slovenije (Šmartinska 
134 a). Ne pozabite ga naročiti na spletni strani, 
ki bo na voljo od 20. februarja naprej.  

Za kar najboljšo obveščenost … 
redno spremljate: 
- spletno stran TVU: http://tvu.acs.si  
- FB stran TVU: https://www.facebook.com/ 

TedenVsezivljenjskegaUcenja  
- Twitter stran TVU: 

https://twitter.com/TVUslo  
ter e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 
(ACS), rubriko Teden vseživljenjskega učenja: 
http://www.acs.si/e-novicke.  
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS  
E: zvonka.pangerc@acs.si 
 

Leto
izobraževanja odraslih v Evropi

2017

http://www.eaea.org/
http://www.eaea.org/en/home/news/eaeas-year-of-adult-education-in-europe-2017-kicks-off.html
http://tvu.acs.si/
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
https://twitter.com/TVUslo
http://www.acs.si/e-novicke
mailto:zvonka.pangerc@acs.si
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TVU 2016 – vstopili smo v tretje desetletje! 
V letu 2015 smo praznovali dvajseto obletnico TVU. Festival je sooblikovalo največje 
število prirediteljev dotlej, s skupnimi močmi smo ustvarili blizu 11.000 dogodkov. 
To nas je obvezalo, da prizadevno nadaljujemo, obenem pa smo si zastavili cilj, da 
naše pristope premislimo, osvežimo, povečamo njihovo kakovost ... Nam je uspelo?  
Mejniki TVU 2016 
Temelji izpeljave TVU 2016 so bili postavljeni z 
Analizo in poročilom TVU prejšnjega leta. Nato 
smo se v začetku leta, 29. januarja, sestali z 
nekaterimi predstavniki mreže TVU na sestanku 
za razvoj projekta in razpravljali o treh izzivih: 
sodelovanje in vzajemna promocija TVU in 
Tedna ljubiteljske kulture (TLK), izboljšanje 
postopka pridobitve dobitnikov priznanj ter 
pobuda za oblikovanje Foruma učečih se.  

Dogovori s tega sestanka so bili predstavljeni 
na pripravljalnem sestanku mreže TVU, 10. 
marca, zatem pa na srečanju Nacionalnega 
odbora za TVU, 6. aprila. Pod vplivom naštetih 
dejavnikov je letni načrt TVU 2016 dobil svojo 
končno podobo.  
Ključni novosti TVU 2016 sta bili popolna 
vključitev Parade učenja v projekt TVU ter 
opredelitev skupnih akcij, a o obojem nekoliko 
kasneje. 
Najpomembnejšo vlogo pri vsakoletnem 
uresničevanju festivala učenja prevzemajo 
koordinatorji TVU. Letos jih je to vlogo prevzelo 
45, 37 jih je delovalo na svojih geografskih 
območjih in 8 na tematskih področjih. Njihova 
pisma o nameri, da delujejo kot koordinatorji 
TVU 2016, smo presodili na temelju 
prenovljenih Napotkov in priporočil za 
koordinacijo TVU 2016.  
Z MIZŠ smo si prizadevali zagotoviti kar 
najustreznejšo denarno podporo njihovim 
prizadevanjem. Javni razpis za sofinanciranje 
programov in dejavnosti izobraževanja odraslih 
v letu 2016 je bil objavljen 18. marca in je 
temeljil na Letnem programu za izobraževanje 
odraslih 2016. 

 
S sklepom ministrice je bilo 22. aprila pod 
postavko Koordinacija podizvajalcev in 
prireditev v TVU 2016 sofinanciranje dodeljeno 
38 koordinatorjem. Preostalih 7 jih je – z željo, 
da ohranijo partnerstva na krajevni ravni in 
festival vendarle izpeljejo – delovalo z lastnimi 
sredstvi in s strokovno podporo ACS.  
Finančno podporo je prejelo tudi 13 
koordinatorjev Parade učenja, ki je bila prvič po 
treh letih evropskega sofinanciranja v celoti 
vključena v finančno shemo TVU. Posledično je 
odpadlo sofinanciranje prirediteljev TVU na 
krajevni ravni, vendar je bilo koordinatorjem 
priporočeno, naj s prejetimi sredstvi delujejo v 
dobro prirediteljev, ki jih povezujejo. Iz 
rezultatov JR je mogoče razbrati, da je TVU 
2016 MIZŠ sofinanciral v skupnem znesku 
115.500 EUR.  

Hkrati je Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v okviru 
postavke Vseživljenjsko učenje oziroma v 
Letnem delovnem načrtu ACS zagotovilo 
sredstva državnega proračuna za pokritje 
materialnih stroškov nacionalne koordinacije 
TVU in organizacije prireditev TVU 2016 na 
državni ravni v višini 35.000 EUR ter stroškov 
dela delovne skupine za TVU na ACS. 

http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Porocilo%20TVU%202015.pdf
http://tvu.acs.si/mreza_tvu/index.php?nid=195&id=129
http://tvu.acs.si/stiki/no/
http://tvu.acs.si/stiki/no/
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Letni%20nacrt%20TVU%202016.pdf
http://tvu.acs.si/koordinatorji/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1433
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1433
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1433
http://arhiv.acs.si/programi/LPIO_2016.pdf
http://arhiv.acs.si/programi/LPIO_2016.pdf
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1441
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Skupni dosežki TVU 2016 
Po podatkih iz prijav in anket je letošnji TVU 
2016 soustvarjalo kar 1.795 prirediteljev, največ 
doslej. Po vrsti ustanove so se zelo razlikovali 
in daleč presegali področje izobraževanja. 
Izhajali so iz 148 slovenskih občin in vseh 
dvanajstih regij.  

Pod taktirko 45 koordinatorjev TVU so 
prireditelji izpeljali nad 8.900 dogodkov, in sicer 
v uradnem terminu 4.011 (45 %) dogodkov, v 
razširjenem pa 4.911 (55 %) dogodkov. Že leta 
2015 smo za spodnji časovni mejnik TVU 
določili nacionalno odprtje in enako smo 
postopali letos, zato je TVU trajal le mesec in 
pol (prejšnja leta po dva meseca), tj. od 13. 
maja do 30. junija. Skupno število dogodkov se 
je zato sicer nekoliko zmanjšalo, vendar smo 
skupaj z mrežo TVU na pripravljalnem sestanku 
sklenili, da ima prednost kakovost dogodkov in 
ne njihovo število. 

 
Velik razvojni impulz je festival učenja dobil s 
skupnimi akcijami TVU 2016. Šest tem in 
osrednjih dogodkov na nacionalni ravni je 
vsebinsko zapolnilo uradni termin TVU, obenem 
pa v mrežo TVU pritegnilo nove partnerje in 
dodatne vsebine. Dogodki skupnih akcij so 
bogatili koledar TVU tudi na lokalni ravni in v 
razširjenem terminu TVU. Posebno mesto med 
skupnimi akcijami TVU brez dvoma zavzema 
Parada učenja, katere koncept je bil razvit in se 
je potrjeval v okviru projekta EPUO v obdobju 

2012–2015. Parada učenja je v letu 2016 prvič 
dobila denarno podporo iz razpisa MIZŠ, po 
dogovoru na pripravljalnem sestanku mreže 
TVU pa je bila na vseh 13 lokacijah izpeljana 
istega dne, tj. v sredo, 18. maja. 
Pri izpeljavi Tedna so s številnimi medijskimi 
objavami (blizu 2.300 evidentiranih prispevkov) 
zelo intenzivno sodelovala javna občila na dr-
žavni in predvsem na krajevni ravni. Poskrbela 
so za medijsko promocijo TVU, hkrati pa s tem 
potrjevala (še premalo prepoznano in 
uveljavljeno) vlogo javnih občil kot virov učenja. 
Veliko vlogo pri promociji TVU so odigrala 
družbena omrežja. 
Obiskovalci prizorišč TVU (evidentiranih je bilo 
nad 156.800) so svoje zadovoljstvo izražali z 
dejavnim vključevanjem v prireditve in z 
živahnimi debatami, pristopali so radovedno, z 
zanimanjem in željo, da se vključijo v 
izobraževalne programe in prostočasne 
dejavnosti. Več o dejavnostih in dosežkih v 
Poročilu o TVU 2016. 

Skupno promocijsko gradivo zagotavlja 
prepoznavnost TVU 
Posodobitev uveljavljene grafične podobe je 
ena prvih nalog, ki se je lotimo vsako leto. 
Medtem ko letos že snujemo celostno grafično 
podobo TVU 2017, se na tem mestu 
spominjamo promocijskega gradiva TVU 2016. 
Povpraševanje po njem je 
bilo tudi tokrat veliko, zato 
smo izdali in razdelili nad 
4.000 polnih in 5.000 
praznih plakatov TVU, 800 
plakatov PU, okrog 10.000 
letakov TVU, 5.000 letakov 
PU, preko 3.000 papirnih 
kock ter več kot 20.000 
balonov TVU. Novost TVU 
2016 – skupne akcije – je 
bila predstavljena v 
posebni zgibanki, ki smo jo 
natisnili v več tisoč izvodih.  
Skupno promocijsko in 
informativno gradivo TVU je na ogled tukaj. 
Kmalu lahko pričakujete letošnji logotip in druge 
grafične rešitve, ki jih boste lahko spet s pridom 
uporabili za pripravo lastnega promocijskega 
gradiva. Veseli bomo vaših izvirnih rešitev. 

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS  
E: zvonka.pangerc@acs.si  

http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/opis/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/opis/
http://tvu.acs.si/datoteke/TVU2016/Porocilo%20TVU%202016.pdf
http://tvu.acs.si/gradivo/
mailto:zvonka.pangerc@acs.si
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TVU v družabnih omrežjih 
Facebook (FB) stran TVU 
(https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjsk
egaUcenja) ima že preko 1.800 sledilcev in je 
dosegel v letu 2016 blizu 500 objav. 
Namenjena je sprotni promociji aktualnih 
dogodkov, predstavitvi akcij TVU, objavi 
dosežkov pri delu na projektu, predstavitvi 
dobitnikov priznanj ACS in drugih učečih se ter 
sprotni predstavitvi dela izvajalcev in 
koordinatorjev TVU.  

Med najzanimivejšimi novicami v letu 2016 so 
bili skupne akcije TVU 2016, video portreti 
dobitnikov priznanj, nacionalno odprtje TVU, 
andragoški kolokvij in drugi dogodki, video 
posnetki in fotografije. Proti koncu leta pa smo 
spremljali udeležbo in glas učečih se na 
konferenci o spretnostih odraslih v okviru 
Evropskega tedna poklicnih spretnosti 
(European Vocational Skills Week), 6. in 7. 
decembra 2016 v Bruslju. Na FB TVU smo delili 
novice o lokalnih dogodkih izvajalcev, ki so 
dosegli visoko stopnjo ogledov in posledično 
povečali prepoznavnost TVU. Odmevno je bilo 
tudi žrebanje nagradne misli na temo 'Učimo se 
vse življenje, zato mi TVU pomeni …' 
Že zdaj vas vabimo, da nas redno spremljate 
tudi letos, z nami delite fotografije, na katerih 
ste na primer gostili znano osebo ali dogodek, 
ki je bil kaj posebnega in ste nanj še posebej 
ponosni! Nadvse dobrodošla bo priprava vaše 
fotogalerije 'TVU pri nas', kratkega videa o 
vašem TVU, kratke video izjave izvajalcev TVU 
ali kakšna druga oblika, s katero boste obeležili 
letošnji festival učenja. 
Dobimo se torej na FB TVU 
(https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjsk
egaUcenja), kjer vsebine objavljamo vse leto! 
V letu 2016 smo TVU promovirali tudi preko 
Twitterja (https://twitter.com/TVUslo). Tam smo 
objavljali zapise z mednarodnega zaključnega 
dogodka EPUO oziroma konference mreže 
EBSN ter z andragoškega kolokvija, ki ga je 
prav tako odlikovala mednarodna udeležba.  

Mateja Pečar, ACS 
E: mateja.pecar@acs.si 

Razstava TVU v letu 2016 
S potujočo razstavo Praznik učenja smo v letu 
2016 gostovali na šestih prizoriščih in dogodkih 
po Sloveniji – štirih ljubljanskih, enem 
velenjskem ter enem škofjeloškem.  

Namen razstave je predstaviti najširši, strokovni 
in politični javnosti uspešnost projekta TVU. 
Obsega trinajst panojev, ki predstavljajo ključne 
informacije in dosežke projekta TVU, kazalnike 
uspešnosti projekta po letih, mrežo prirediteljev, 
ki promovirajo vseživljenjsko učenje, 
sodelovanje v mednarodnih povezavah, na 
številnih fotografijah pa dogajanja v TVU in PU 
po Sloveniji. 
Z razstavo smo se do zdaj skupaj s 
koordinatorji in izvajalci TVU predstavili na 53 
različnih prizoriščih na državni in lokalni ravni.  

 

Prikazati jo je mogoče v celoti ali le s 
posameznimi panoji. Tudi vi lahko svoje 
dogodke in prizorišča obogatite z barvitimi 
panoji TVU, za kar se dogovorite z avtorico 
prispevka. Več: http://tvu.acs.si/razstava.  

Erika Brenk, ACS  
E: erika.brenk@acs.si  

https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
https://twitter.com/TVUslo
http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/2016/index.php?nid=5152&id=996
http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/2016/index.php?nid=5152&id=996
http://pro.acs.si/ak2016/
mailto:mateja.pecar@acs.si
http://tvu.acs.si/razstava/
http://tvu.acs.si/razstava
mailto:erika.brenk@acs.si
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Novost v TVU 2016 – skupne akcije 
Evropski parlament tokrat ni razglasil evropskega leta, katerega tema je bila vrsto 
let rdeča nit dogodkov TVU. Namesto tega je projekt pridobil nove vsebine, 
predvsem pa razvojni impulz, s šestimi skupnimi akcijami TVU. Zamisel se je 
porodila spontano in morda prav zato obrodila bogato. 

 
Dan učečih se – naj se sliši naš glas! 

‘Nič za učeče se brez njih,’ je načelo, ki se ga 
zavedamo vsi, ki soustvarjamo TVU. Njim 
namenjamo dogodke TVU in priložnosti za 
pridobitev znanja čez vse leto. Najuspešnejše 
izpostavljamo in jim podeljujemo priznanja. 
Njihove zgodbe zapisujemo in snemamo, zato 
da bi bile za zgled drugim. A še vedno glas 
učečih se ni dovolj prisoten in upoštevan.  
V akciji ‘Dan učečih se – Naj se sliši naš glas!’ 
smo jim soustvarjalci TVU ponudili priložnost, 
da se izrazijo. Zbirali smo pisne, avdio in video 
izjave udeležencev v izobraževanju odraslih – 
njihova mnenja o tem, zakaj se učijo in kaj bi za 
uspešno izobraževalno pot potrebovali. Akcija 
se je povezovala s prizadevanji za vzpostavitev 
Foruma učečih se – skupnosti, ki po eni strani 
ozavešča o pomenu učenja za življenje, po 
drugi pa omogoča zagovorništvo pravic in 
pobud učečih se. Po vsej Sloveniji se je v 
razširjenem terminu TVU v okviru te akcije 
zvrstilo nad 650 dogodkov.  
Osrednji dogodek akcije ‘Dan učečih se’ je 
potekal 16. maja 2016 od 16. do 18. ure v 
ljubljanskem BTC, kjer ima svoje prostore 

Zavod Y, ki je bil poleg Andragoškega centra 
Slovenije tudi soorganizator dogodka.  
Srečanje je odprl župan MOL Zoran Janković, 
po uvodnih pozdravih pa so bile predstavljene 
skupne akcije TVU 2016. V odprtem ambientu 
tik ob promenadi spodnje etaže hale D smo 
pripravili vsebinsko zelo bogat program, ki je 
dramil precej hiteče obiskovalce, nekateri so se 
v radovednosti tudi ustavili in … ostali z nami!  
Znana skladba ‘Več od lajfa’ Zlatana Čordića – 
Zlatka, izvedena seveda v živo, je najavila tisto 
najlepše na srečanju, pogovor z učečimi se; na 
dan so privrele njihove življenjske zgodbe, ovire 
in poleg zmag tudi porazi. Tako zelo raznovrstni 
učeči se, ki so prišli z različnih regij Slovenije, 
imajo skupno točko: verjamejo v moč 
vseživljenjskega učenja in njen pozitiven vpliv 
na njihovo osebnostno rast in kariero, nekateri 
pa delujejo in vplivajo tudi širše, v lokalni 
skupnosti. Ti zgledni učeči se posamezniki so 
podprli akcijo in si želeli še več takih priložnosti 
za snidenje, izmenjav izkušenj in razvoja ter 
promocije na tem področju. 

 

Franci Lajovic, zunanji sodelavec ACS  
E: franci.lajovic@acs.si 

http://tvu.acs.si/sodelujoci/forum/
mailto:franci.lajovic@acs.si
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Učenje in kultura z roko v roki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturna dejavnost že vsa leta zavzema 
pomembno mesto v TVU, zato smo sožitju 
učenja in kulture letos namenili posebno 
pozornost. Povezanosti učenja in kulture smo 
skupaj z Javnim skladom za kulturne dejavnosti 
v okviru Tedna ljubiteljske kulture (TLK, 13.–22. 
maj) in TVU namenili en skupen dan (17. maj), 
v celotnem TVU pa skupno akcijo pod geslom 
Učenje in kultura z roko v roki.  

 
Z akcijo smo želeli poudariti, da je ustvarjanje v 
ljubiteljski kulturi med najbolj razširjenimi modeli 
vseživljenjskega učenja, saj je v Sloveniji preko 
107.000 kulturnih ustvarjalcev, ki svoj talent, 
čas in energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter 
tako bogatijo sebe, lokalno okolje in družbo. Z 
akcijo smo ozaveščali javnosti o razširjenosti, 
kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture 
na sodobno družbo. 
   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Osrednja prireditev TLK, posvečena akciji 
'Učenje in kultura z roko v roki', je potekala 17. 
maja v Cankarjevem 
domu v Ljubljani, kjer 
so na okrogli mizi z 
naslovom Petje na 
recept  predstavili 
projekt pojočih bolnic 
(Singing Hospitals), ki 
se je razvil v Nemčiji in 
se od tam razširil v 18 
držav po svetu. 
Razprava je tekla na 
temo pozitivnih vplivov 
petja v skupini na 
zdravje posameznikov, 
njihovo počutje in 
dobrobit celotne družbe. 
V okviru celotne akcije so v času TVU po 
Sloveniji potekale številne predstave, razstave, 
dnevi odprtih vrat, razprave, okrogle mize, 
javne vaje in druge kulturne dejavnosti. Vsi 
dogodki, vezani na akcijo Učenje in kultura z 
roko v roki, so bili predstavljeni na spletni strani 
TLK in v spletnem koledarju TVU. Bilo jih je 
preko 770. 
Erika Brenk, ACS 
E: erika.brenk@acs.si  

 

 

http://tlk.jskd.si/
mailto:erika.brenk@acs.si
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Parada učenja 

Parada učenja (PU) je bila sestavni del TVU že 
v letih 2013–2015, vendar se je razvijala in 
sofinancirala v okviru projekta Uresničevanje 
prenovljenega Evropskega programa za učenje 
odraslih (EPUO) v Sloveniji.  
V letu 2016 je dejavnost ‘Parada učenja – Dan 
učečih se skupnosti’ prešla v celoti pod okrilje 
TVU. Njeni nosilci so bili izbrani na razpisu 
MIZŠ, izpeljave PU na 13 prizoriščih po vsej 
Sloveniji (v Črnomlju, na Jesenicah, v Kranju, 
Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem 
mestu, Postojni, Radečah, Slovenj Gradcu, 
Šmarjah pri Jelšah, Velenju in Žalcu) pa so bile 
organizirane isti dan – v sredo, 18. maja 2016. 
Na mestnih trgih in drugih javnih krajih so 
mimoidoče vabili stojnice, delavnice, nastopi na 
odrih, multimedijske predstavitve pa tudi 
strokovni dogodki v bližnjih ulicah in učnih 
kotičkih. Marsikje so se odvijale tudi številne 
spremljevalne dejavnosti, kot so natečaji, 
razstave in podobno. Sodelovali so pripadniki 
vseh generacij. 
Medtem ko so bila druga prizorišča TVU 
razpršena po času (od 13. maja do 30. junija) in 
kraju (od mest do podeželja, od učilnic do 
prireditev na prostem …), so bile Parade učenja 
zgoščeni dogodki v središčih mestnih in drugih 
skupnosti. Tam so se srečevali ponudniki znanj 
in spretnosti ter povpraševalci po obojem. 
Živahen utrip, barvitost, obilo radovednosti, 
ponosa, upanja … vse to je bilo mogoče 
doživeti v družbi zagovornikov in 
uresničevalcev kulture vseživljenjskosti učenja.  
Spodaj objavljamo utrinke s prizorišč PU 2016, 
programi vseh trinajstih izpeljav pa so na voljo 
tukaj. 

 

 

PU v Črnomlju  

 
Bela krajina je PU gostila drugo leto zapored. 
Organizator dogodka, Zavod za izobraževanje 
in kulturo Črnomelj, je tudi letos pripravil 
nepozaben dogodek. Po lanskem plesu 
vseživljenjskega kola na osrednjem trgu 
Črnomlja smo se na letošnji PU preizkusili v 
igranju različnih iger. Sporočilo PU 'Igrajmo se 
vse življenje' je bilo, da smo ljudje socialna 
bitja, ki potrebujemo medsebojno druženje, 
igrivo preživljanje prostega časa pa je osnova 
za dobre medosebne odnose, spoštovanje, 
sodelovanje in medgeneracijsko povezovanje. 
Učenje skozi igro je lahko zelo zabavno. 
Osrednji dogodek PU je bila slavnostna 
otvoritev v veliki dvorani Kulturnega doma, kjer 
so se predstavili učenci lokalnih šol, prikazali so 
kratek film o igranju različnih iger. V zaključnem 
delu so se predstavniki treh belokranjskih občin, 
Črnomlja, Metlike in Semiča, v 'igrivem 
županovanju' pomerili v eni od tradicionalnih 
iger. Živahno dogajanje PU se je nadaljevalo na 
ploščadi in na vrtu kulturnega doma. Na 
številnih stojnicah so obiskovalcem PU svoje 
izobraževalne dejavnosti predstavile osnovne in 
srednje šole, različna društva, organizacije in 
podjetja, na vrtu pa smo si obiskovalci lahko 
ogledali demonstracije različnih iger ter se 
pomerili v kateri izmed njih. Živahno dogajanje 
na prostem so popestrile tudi številne 
spremljevalne dejavnosti, delavnice, gledališka 
predstava, foto in likovna razstava ter druge 
predstavitve. Vse skupaj so spremljali lokalni in 
regionalni mediji, ki so občane na območju Bele 
krajine obveščali o dogodku.  
PU v Črnomlju je lep primer, kako na zabaven 
in igriv način približati vseživljenjsko učenje 
različnim generacijam ljudi v lokalnem okolju. 
Skupaj smo se prepričali, da je lahko 
pridobivanje novih znanj in spretnosti skozi igro 
zelo prijetno in zabavno. 

http://tvu.acs.si/sl/akcija/2016/pu
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PU v Novem mestu 
Že četrto leto zapored je RIC Novo mesto, v 
sodelovanju z mrežo partnerjev, izvedel PU. 
Novo mesto je bil eden od 13 krajev v Sloveniji, 
ki je organiziral 'sejem' priložnosti za učenje in 
ustvarjalnost. Pokrovitelj PU in TVU v Novem 
mestu je bil župan MO Novo mesto, Gregor 
Macedoni. 
Dogajanje PU je v dopoldanskem in 
popoldanskem času potekalo v prelepem okolju 
reke Krke. Nabrežje so zapolnile številne 
stojnice znanja, kjer so se predstavili 
posamezniki, društva, izobraževalne ustanove 
in podjetja. Udeležencem so bile namenjene 
različne ustvarjalne delavnice, kjer so lahko 
aktivno sodelovali, na odru so se vrstili zanimivi 
glasbeni, dramski in plesni nastopi, svoje 
izkušnje z izobraževanjem so z obiskovalci delili 
učeči se posamezniki ter predstavniki različnih 
generacij. Pestro ponudbo spremljevalnih 
dejavnosti, posvetovalnic, delavnic in predavanj 
z različnih tematskih področij so pripravili tudi 
na drugih lokacijah v Novem mestu. Dogajanje 
PU je bilo namenjeno različnim ciljnim 
skupinam in najširši splošni javnosti.  

 
V okviru PU so pripravili tudi strokovni dogodek, 
okroglo mizo z naslovom 'Vloga in pomen 
lokalne skupnosti v izobraževanju odraslih'. 
Njen namen je bil odgovoriti na vprašanja o 
ciljih izobraževanja odraslih (IO), potrebah v 
lokalni skupnosti, izmenjati izkušnje ter 
oblikovati stališča o izzivih in rešitvah v IO v 
lokalnem okolju. Dogodka so se udeležili 
direktor ACS, mag. Andrej Sotošek, in drugi 
vidni predstavniki z različnih področij.  
Zaradi obiska še drugih PU po Sloveniji sem 
bila lahko prisotna le na delu tega prijetnega 
festivalskega dogajanja v Novem mestu. 
Vendar mi je živahen utrip dogajanja dokazoval, 

da je organizatorju ponovno uspelo izpeljati 
dogodek, ki je pri številnih obiskovalcih prebudil 
radovednost, zanimanje in navdušenje za 
vseživljenjsko učenje.  
PU na Jesenicah 

 
Tu je PU postala že tradicionalna, saj Ljudska 
univerza (LU) Jesenice to prireditev organizira 
že od samega začetka. Prijeten ambient na 
Stari Savi je tudi letos privabil številne 
razstavljavce iz lokalnega okolja ter množico 
obiskovalcev vseh generacij. Na prireditvenem 
prostoru so na stojnicah predstavljali svoje 
dejavnosti različni izvajalci – izobraževalne 
ustanove, zdravstveni dom, podjetja, društva, 
muzej, knjižnica in drugi, potekale so zanimive 
izobraževalne in kreativne delavnice, na odru 
pa so se vrstili zanimivi glasbeni, literarni in 
plesni nastopi. Vodila tema letošnje PU se je 
navezovala na izobraževanje za ohranjanje 
zdravja. Bogat program spremljajočih 
dejavnosti, predavanj, delavnic in predstavitev, 
ki se je vsebinsko navezoval na vodilno temo 
ter vseživljenjsko učenje, pa je privabil številne 
obiskovalce tudi na druge lokacije.  
Prireditev na Jesenicah je obiskal tudi direktor 
ACS. Vsakoletni trud in zavzetost LU Jesenice, 
da organizira in izpelje pestro in vsebinsko 
bogato prireditev, ki privabi različne izvajalce 
lokalnega okolja ter številne obiskovalce, kaže 
na to, da si PU na Jesenicah zasluži postati 
stalni dogodek za promocijo vseživljenjskega 
učenja.  
Erika Brenk, ACS 
E: erika.brenk@acs.si 

mailto:erika.brenk@acs.si
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PU v Murski Soboti 

 
Ljudska univerza Murska Sobota je na Trgu 
kulture v Murski Soboti tudi letos na majski PU 
združila številne izvajalce izobraževalnih 
programov za vse generacije, tečajev in 
krožkov ter drugih dejavnosti v Prekmurju. 
Predstavitve dejavnosti pomurskih srednjih šol 
ter pisane palete društev in zavodov so na trg 
privabile radovedne obraze, ki so na stojnicah 
in delavnicah oprezali za priložnostmi učenja. 
Še posebno veliko zanimanja je bilo na stojnici, 
kjer so dijakinje ličile obiskovalce, na stojnici 
esperantskega društva pa smo osvojili nekaj 
novih besed in napisali svoje misli o učenju za 
življenje. Veliko pozornosti so s svojimi 
ustvarjalnimi zbirkami izdelkov pritegnile 
stojnice študijskih krožkov. Njihovi člani so o 
svojih aktivnostih pripovedovali s takim 
zanosom, da smo jim z veseljem prisluhnili in 
tako izvedeli, kako se plete košara. Vezi s 
krajani je s svojim obiskom PU krepil tudi 
župan, dr. Aleksander Jevšek, ki je bil med 
svojim ogledom stojnic deležen raznovrstnih 
prikazov učenja in zadovoljnih pozdravov 
članov društev, med katerimi so nekatera 
vključevala tudi ranljive skupine. 
Glas PU so z glavnega odra sredi trga uspešno 
širili privlačni nastopi različnih plesnih, 
glasbenih in drugih skupin, ki delujejo v okviru 
šol. Osrednje mesto na glavnem odru je bilo 
ves čas prireditve namenjeno velikemu ekranu, 
kjer so prikazovali video projekcije uspešnih 
zgodb in skupin s področja vseživljenjskega 
učenja, med drugim tudi portret dobitnika 
Priznanja ACS 2015, podjetja POMGRAD, d. 
d., iz Murske Sobote. 
Parada je pritegnila regionalno medijsko 
pozornost, saj smo med dogodkom opazili 
veliko kamer in mikrofonov. 
 

PU v Mariboru 

 
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 
je letošnjo PU priredil v nadvse prijetnem 
zavetju Vetrinjskega dvora. Na dogodku se je 
na stojnicah ter s programom na odru in ob 
njem predstavila množica ustanov, skupin in 
posameznikov, ki s svojo izobraževalno in 
ustvarjalno dejavnostjo krepijo lokalno 
skupnost.  
Na prireditvi, katere del so bile tudi 
spremljevalne dejavnosti, kot so natečaji in 
razstave, so sodelovale vse generacije in 
predstavniki različnih kultur. Ob pestrem 
kulturnem programu in dogajanju na stojnicah 
smo se lahko posladkali ob romskih slaščicah in 
kavi. V enem izmed učnih kotičkov, kjer so 
potekale delavnice za odrasle, smo sprejeli 
izziv in se preizkusili v japonskem mečevanju. 
Odrski nastopi so navdušili vso publiko, ki jo je 
na koncu na noge pognala še plesna delavnica 
swinga.  

Parado smo tako zaključili v duhu radosti 
učenja in ob pogledu v nebo nam je le-ta zastal 
na čudoviti čipkasti mreži, ki se je elegantno 
raztezala nad celotnim prizoriščem. 

PU v Radečah 

Na Starograjski ulici v Radečah, ob vhodu v 
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središče nekdanjega trškega jedra, se nahaja 
nova radeška tržnica, ki je s svojo zanimivo 
zasnovo nudila osrednji prostor letošnji PU. 
Dogodek je organiziral koordinator TVU, Javni 
zavod Kulturno turistični rekreacijski center 
Radeče (KTRC Radeče). Živahno dogajanje na 
odru in pisano druščino udeležencev vseh  
generacij so obkrožale stojnice, na katerih so 
različne izobraževalne ustanove in društva 
predstavila svoje dejavnosti in izobraževalne 
programe za mlade in odrasle. Manjkala niso 
niti podjetja s svojimi izdelki, med katerimi je 
pozornost pritegnila priprava naravne 
kozmetike, niti ponudniki lokalno pridelane 
hrane, ki so bili zaradi svojih okusnih izdelkov 
deležni mnogih pohval. Poseben pečat so s 
predstavitvijo svojih aktivnosti dodali člani 
domačih in gostujočih študijskih krožkov. 
Obiskovalce so poleg drugih nastopajočih s 
petjem ljudskih pesmi navdušili Ljudski pevci iz 
Svibnega, zaključek PU pa je postregel s prav 
posebnim doživetjem, vožnjo s splavom po 
Savi.  
Popoldne je v okviru strokovnega programa 
parade v organizaciji ZŠAM Radeče in drugih 
združenj v Domu kulture Radeče potekal 
strokovni posvet o prometni varnosti, katerega 
sva se udeležili tudi predstavnici ACS. Zbrane 
so nagovorili župan, poslanec državnega zbora 
in strokovnjaki s področja prometne varnosti. 
Trener varne vožnje, Brane Küzmič, je 
izpostavil, kako pomembno je izobraževanje 
voznikov z dodatnimi vsebinami in pri tem 
omenil reševanje najpogostejših težav v 
avtošolah, močan vpliv zglednega ravnanja 
staršev in nujnost umika prenosnih telefonov iz 
uporabe med samo vožnjo. Več o posvetu si 
lahko preberete tukaj. 
PU v Žalcu 
Letošnji osrednji dogodek prireditev TVU v 
Žalcu je bila PU, ki je potekala na Podeželski 
tržnici Žalec pod okriljem UPI Ljudske univerze 
Žalec. Na dogodku so se mimoidočim 
predstavljale univerza za tretje življenjsko 
obdobje, ljudska univerza, šole, organizacije, 
društva, knjižnice, posamezniki in drugi, ki želijo 
poudariti pomen vseživljenjskega učenja. 
Dogodek so slovesno odprli župan Občine 
Žalec, Janko Kos, direktor ACS, mag. Andrej 
Sotošek, predstavnik Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti OI Žalec, Marko Repnik, in 
direktorica UPI Ljudske univerze Žalec, Franja 
Centrih, ter tako skupaj udejanjili slogan parade 
Sodelovanje bogati znanje.  

 
Dogajanje na stojnicah in ob njih so z 
zanimanjem spremljale vse generacije, od 
najmlajših do starejših. Še posebej pestro 
dogajanje je potekalo v učnih kotičkih, kjer so 
obiskovalci preverjali svoje znanje tujih jezikov, 
pripravljali življenjepis, izdelali svoje glasbilo, 
spoznavali zelišča, sodelovali v lutkovni 
delavnici za odrasle. Njihovo pozornost je 
pritegnila tudi predstavitev dejavnosti muzeja in 
članov Gasilske zveze Žalec ter žalskega 
Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije. 

Mateja Pečar, ACS 
E: mateja.pecar@acs.si  

Z Gorenjske čez Notranjsko do Primorske  
Sončen majski dan je bil odličen za množično 
razgibavanje, ki je po uvodnih nagovorih odprlo 
letošnjo PU v Kranju, katere nosilec je bila LU 
Kranj.  

 
Skoraj enourne telovadbe 1.000 gibov se je na 
glavnem trgu udeležilo več deset miganja 

http://www.ktrc.si/
http://www.radece.si/wp-content/uploads/2016/05/VABILO-na-strokovni-posvet-o-prometni-varnosti-Z%C5%A0AM-CR-2016.pdf
http://www.radeski-utrip.si/index.php/drustva/moto/56-posvet-o-prometni-varnosti-v-radecah
https://www.upi.si/
https://www.upi.si/
mailto:mateja.pecar@acs.si
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željnih posameznikov in skupin vseh generacij 
– od najmlajših do najstarejših. Med njimi sva 
bili tudi predstavnici ACS, ki sva s seboj 
pripeljali sedem kolegic iz različnih estonskih 
izobraževalnih ustanov.  
Po jutranji telovadbi smo imele priložnost slediti 
še različnim glasbenim in plesnim nastopom, ki 
so bili prav tako medgeneracijsko obarvani. 
Dogajanje so še popestrile številne stojnice in 
delavnice, ki so PU dodatno bogato obarvale.   
Iz Kranja smo se punce odpravile v Postojno, 
kjer nas je poleg sonca pričakal še veter.  

 
A ta ni nič zmotil pogumnih Postojnčanov, ki so 
ob odprtju letošnje PU posadili drevo pri vrtcu in 
s tem pokazali, da PU res povezuje vse 
generacije in učenje ne pozna let. Po posaditvi 
drevesa, pri kateri so torej aktivno sodelovali 
tudi najmlajši, smo se pomaknili do osrednjega 
mesta PU. Tu so navdušili uradno odprtje 
nosilke PU, LU Postojna, in spremljajoče 
festivalsko dogajanje – privlačne stojnice v 
mestnem parku so privabile tudi številne 
mimoidoče. Ker je bil 18. maj tudi mednarodni 
dan muzejev, smo obiskale še Notranjski 
muzej, v katerem so estonske kolegice lahko 
spoznale čudoviti kraški svet, z novimi znanji pa 
smo ga zapustili prav vsi.  
Polne številnih vtisov in dobre energije smo pot 
nadaljevale proti Novi Gorici, kjer je LU Nova 
Gorica (LUNG) kot nosilka PU poskrbela za 
zanimiv popoldan.  

 
Tu je PU na trgu pred občino odprl tamkajšnji 
župan, Matej Arčon, oder pa sta osvetlila tudi 
posebna posameznika, g. Radivoj Prekić, 
dvakratni nominiranec za Priznanje ACS in 
dobitnik LUNG-ove Iskrice za dosežke v 
vseživljenjskem učenju, ter ga. Darija Gordić 
Milinković, akademska slikarka, mentorica 
likovnih delavnic, udeleženka raznih oblik 
vseživljenjskega izobraževanja. Predstavljena 
sta bila kot svetla zgleda, ki naj k 
vseživljenjskemu učenju vlečeta tudi druge. 
Tudi v Novi Gorici so posadili drevo 
vseživljenjskega učenja, ki bo vsak dan raslo 
skupaj z novimi znanji. 
Predstavnicam koordinatorjev Festivala učenja 
iz Estonije je bila celotna ideja PU zelo všeč. 
Ker je PU Kranj odprla zjutraj, Postojna zgodaj 
popoldan, Nova Gorica pa kasneje popoldan, 
so lahko doživele utrip vseh treh izpeljav PU in 
dan zaključile polne novih vtisov in spoznanj. 
Predvsem pa so jih navdušile ljudskost, 
barvitost in ne naz  adnje tudi množičnost parad. 
In to prav vsako leto navduši tudi nas!  
Simona Kavčič, ACS 
E: simona.kavcic@acs.si  

Na turneji po PU v Slovenj Gradcu, Velenju 
in Šmarju pri Jelšah 
Parade so se v letih organiziranja tako 
razmahnile, da se nam je podrl ustaljen način 
potovanja in obiskovanja naših dragih kolegov 
po Sloveniji. Navadno smo z ACS-a odrinili po 
trije, štirje v avtu, da bi prihranili še kakšen 
proračunski cent in paberkovali o vrhovni krivici, 
da je izobraževanje odraslih še vedno tako 
odrinjeno. Zdaj se člani ekipe, ki šteje le enega 
ali dva človeka več, kot je prstov na roki, usede 
vsak v svoj avto in odpelje po geografsko 
bližnjih lokacijah. Globoko, jasno, verjamemo v 
nujnost obiskov, da s svojo prisotnostjo 
počastimo aktivnosti naših partnerjev. Mene so 
izbrali Slovenj Gradec (nosilec: MOCIS center 
za izobraževanje odraslih), Velenje  (AZ LU 

mailto:simona.kavcic@acs.si
http://www.mocis.si/
http://www.mocis.si/
http://www.lu-velenje.si/
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Velenje) in Šmarje pri Jelšah (Knjižnica Šmarje 
pri Jelšah), ker navadno dopustim, da izbirek 
izbere mene.  
Slovenj Gradec sem našel od prve. In njihov  

 
trg, kjer so se pripravljali na začetek, tudi. 
Stisnila sva se z Bernardo, kasneje še s Sonjo. 
Topli ženski sta. Pozdravni govor v imenu ACS-
a sem predal javnosti, nato pa si podrobneje 
ogledal stojnice in kramljal s predstavniki 
organizacij in društev, ki so predstavljali svoje 
aktivnosti in/ali izdelke, vmes srečal gospoda 
Bojana, dobitnika priznanja še iz časov, ko je 
portrete pripravljala naša Borka. Izmenjala sva 
nekaj besed, nakar sem se v Parku herojev 
pridružil pretežno gimnazijski populaciji, ki je 
čakala na pogovor s pisateljem Tonetom 
Partljičem. Sedeli smo v travi in prisluhnili 
stand-upu stare šole, čeprav je gospod sedel. 
Učenje od pomembnih drugih na travniku je še 
spregledana oblika učenja.  
V Velenju sem najprej stisnil Brigito. Potem še  

 
Mirjano. Slednja je zame hranila potičko, zato 
sem jo peljal na kavo. Tja, kjer imajo izvrstne 
čokoladne bombone. Žal nisem ujel nobenega 
dogodka, je pa že kava z Mirjano dogodek. 

Vedno. Sem imel pa čas, da sem si podrobneje 
ogledal stojnice. Preizkusil sem se v pirografiji, 
poskusil različne vrste kruha, pisal z roko, z 
drugimi obiskovalci preverjal svoje znanje 
geografije. Zaposleni so pripravljali akcijo in 
potrebovali nekoga, ki ima velika pljuča in roke. 
Uvrstil sem se v izbor. Z njimi smo napihnili 
balone, jih odnesli na streho stavbe ljudske 
univerze in jih metali na obiskovalce. Do takrat 
nisem vedel, da imajo na strehi panje s 
čebelami.  
No, če sem prejšnji organizaciji, in njune 
zaposlene, dobro poznal, ali zaradi otvoritev 
TVU ali snemanja portretov, je bil Kulturni dom 
Šmarje pri Jelšah zame še enigma. Ni čudno,  

 
da sem najprej zgrešil pot. Povabila nas je 
Jana, ki me je tudi sprejela. Jano sem sicer 
videval na naših hodnikih, nisva pa še 
spregovorila. Ko sva hodila po stavbi, sva 
prečkala dvorano, kjer sta našo Nevenko 
poslušali Vika in Jasmina. Stisko v 
nepoznanem okolju olajšajo znani obrazi. 
Podelitev priznanj ob zaključku bralne značke 
za mlade je popestril gost Boštjan Gorenc 
Pižama, ki je predstavljal svojo knjigo 
sLOLvenski klasiki 1, fina fuzija slovenske 
literature in modernih komunikacijskih orodij. Po 
dogodkih sem spoznal direktorja Jožefa, 
nahranili so me in obdarili; škatlo z motivi filma 
Rimske počitnice še hranim, bombone smo 
pojedli z ekipo, v daljši pogovor pa sem se 
zapletel z Borutom, ki vodi njihov kino. Oba 
imava rada filme.  
Lep dan je bil.  
Darijan Novak, ACS 
E: darijan.novak@acs.si  

http://www.lu-velenje.si/
http://www.s-je.sik.si/
http://www.s-je.sik.si/
mailto:darijan.novak@acs.si
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Radi pišemo z roko 

 
S pobudo 'Radi pišemo z roko' smo mlade in 
starejše ozaveščali o pomenu pisanja z roko. 
Spodbujanje pisanja z roko je dragoceno, saj 
omogoča razvoj finih motoričnih spretnosti in 
izražanje spoštovanja, ker je pisanje z roko 
veliko bolj osebno. Pobudnik in koordinator 
akcije Radi pišemo z roko je bilo podjetje 
Grafologika oziroma njegova direktorica, mag. 
Marijana Jazbec. 

Odziv izvajalcev mreže je bil precejšen, 
predvsem pa pozitiven. Osnovne in srednje 
šole, ljudske univerze, društva, zavodi, 
knjižnice, muzeji in Pošta Slovenije so v času 
TVU organizirali nad 400 dogodkov po vsej 
Sloveniji. Z roko smo pisali pozitivna sporočila, 
organizirali razstave rokopisov javnih osebnosti, 
srečali smo se z ustvarjalci, se pogovarjali o 
pomenu pisanja z roko, se udeležili predavanj o 
kulturi pisne komunikacije, analizi pisave in 
forenzičnih preiskavah pisav. 
Sodelavci ACS smo skupaj s sedmimi 
predstavnicami koordinatorjev Festivala učenja 
iz Estonije obiskali OŠ Zadobrova, kjer smo si 
ogledali bogato razstavo v okviru akcije Radi 
pišemo z roko, na kateri smo med drugim 
prebrali mnogo misli o hvaležnosti, ponosu, 
občutkih, ki so jih v štirih jezikih z roko napisali 
tako učenci kot učitelji. V nadaljevanju smo v 
Zavodu Salesianum, OE PUM-O Celje, s 
Pumovci z roko napisali voščila, ki smo jih nato 
poslali znancem, sorodnikom, prijateljem po 
navadni pošti in s tem spodbujali veselje, ki ga 
občutimo, kadar dobimo z roko napisano 
voščilnico s pozdravi. Na osrednjem dogodku 

akcije Radi pišemo z roko se nam je v Celju v 
podjetju Vivapen, ki je bil glavni pokrovitelj te 
akcije, pridružila ministrica za izobraževanje, dr. 
Maja Brenčič Makovec, in tudi sama z roko 
napisala nekaj misli. 

 

 
Veseli nas, da so se izvajalci in sledilci akciji 
pridružili tudi na socialnih omrežjih ter objavili z 
roko napisane lepe misli, zahvale, pohvale in 
učne izkušnje ter tako uspešno zaokrožili 
letošnjo akcijo, katere vodilo je bilo, da je 
pisanje z roko več kot uporaba pisala. Je 
pomembna spretnost, ta pa se lahko razvija le z 
vajo. 
Mateja Pečar, ACS  
E: mateja.pecar@acs.si 

 

http://www.grafologika.si/
mailto:mateja.pecar@acs.si
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Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni 

Na Dan starejših so pripadniki tretje (in četrte) 
generacije dokazali, da za učenje in akcijo nikoli 
ni prepozno. Zveza društev upokojencev 
(ZDUS) je namreč lani dala pobudo za akcijo, s 
katero bi ozavestili predvsem starejše o 
pomembnosti vseživljenjskega učenja.  

 
In to smo tudi storili. 20. maj 2016 je bil tako 
namenjen akciji TVU z naslovom 'Dan starejših 
– Čili, zdravi, informirani in dejavni', ki pa je dan 
ni omejil; dogodki, vezani na to akcijo, so se 
vrstili skozi celoten razširjen termin TVU. 

 
Osrednjega dogodka te akcije ni bilo, so pa na 
lokalni ravni potekali številne dejavnosti pod 
njenim okriljem. Dejavni so bili prav v vseh 

slovenskih regijah, kjer so udeleženci lahko 
izbirali med številnimi prireditvami, delavnicami, 
pohodi in drugimi dogodki. Festival učenja je 
popestrilo preko 500 dogodkov za starejše in z 
njimi.  
Namen akcije je bilo predvsem ozaveščanje 
starejših, pa tudi drugih, o ohranjanju in 
treniranju kognitivnih zmožnosti, ohranjanju 
stikov z okolico in dolgotrajne samostojnosti, 
pridobivanju kompetenc za dejavno 
sodelovanje v družbi, preseganju socialno-
ekonomske izključenosti.  

 

Poudarjali smo tudi obvladovanje zdravstvenih 
težav in njihovo preprečevanje ter informirali o 
zdravem življenju. Izvajalci niso izpustili niti 
ozaveščanja o pomembnosti 
medgeneracijskega sodelovanja, predvsem kar 
zadeva izmenjavo znanja in izkušenj. 

 
 
Simona Kavčič, ACS 
E: simona.kavcic@acs.si  

mailto:simona.kavcic@acs.si
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Slovenija – mentorska država 
Šesta skupna akcija TVU je bila 'Slovenija – 
mentorska država', ki se je začela 26. maja in je 
potekala vse do 30. junija. Pobudnik in 
organizator akcije je bil Zavod Ypsilon, v 
sodelovanju z mrežo TVU pa so izpeljali nad 
200 dogodkov pod okriljem te akcije. 
Namen vseslovenske akcije je bil spodbujanje 
pretoka znanja in informacij med generacijami, 
ozaveščanje o pomenu mentorstva ter krepitev 
medgeneracijskega sodelovanja. Z akcijo so 
želeli čim več mladim omogočiti dostop do 
mentorjev z različnih področij (gospodarstvo, 
podjetništvo, šport, umetnost, kultura, politika 
…). Želeli so namreč doseči, da bi vsak 
posameznik vsaj enkrat v življenju imel 
mentorja, predvsem pa je bil njihov namen 
povečati zaposljivost mladih ter spodbujati 
vseživljenjsko učenje. 
Osrednji dogodek akcije je bila novinarska 
konferenca z gosti, na kateri je sodelovala tudi 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik. Na konferenci 
so predstavljali različne vidike, kako lahko 
mentorstvo pomaga reševati skupne izzive, kot 
so brezposelnost mladih, spodbujanje 
podjetništva in inovativnosti, 
medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. 
Dan so zaključili z večernim dogodkom 'Speak 
up: Connecting', kjer so svoje mentorske 

zgodbe predstavili slovenski podjetniki, 
managerji in vidni predstavniki gospodarstva in 
družbe. 

 
Skupaj z nami pa je Zavod Ypsilon organiziral 
tudi dogodek 'Dan učečih se – Naj se sliši naš 
glas', kjer so se predstavile vse skupne akcije 
TVU.  

V času akcije Slovenija – mentorska država sta 
po celi Sloveniji na več kot 100 lokacijah 
potekali delavnici 'Zakaj ne bi tudi ti imel 
mentorja?' in 'Mentorski NETWORKING' 
dogodki, kjer so se mentorji in mentoriranci 
povezovali v mentorske pare.  

Neja Colja, ACS 
E. neja.colja@acs.si  

http://ypsilon.si/
mailto:neja.colja@acs.si
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Nacionalni vidiki TVU 2016 
Nacionalno odprtje TVU 2016 

 
Tudi letos je uradni uvod v festival učenja, 
nacionalno odprtje TVU 2016, pritegnil veliko 
pozornosti. V petek, 13. maja, ga je v Domu 
kulture v Velenju v sodelovanju z ACS uspešno 
izpeljal Andragoški zavod Ljudska univerza (AZ 
LU) Velenje, uspešni koordinator TVU. 

 
Na osnovi pobude AZ LU Velenje, da izpelje 
Nacionalno odprtje TVU 2016, smo zgodaj 
spomladi skupaj pripravili akcijski načrt in 
osnutek programa odprtja ter oboje na delovnih 

srečanjih dopolnjevali in uresničevali. To velja 
tudi za novinarsko konferenco ob odprtju, ki je 
potekala istega dne v organizaciji in pod 
pokroviteljstvom Mestne občine Velenje.  

 
Odprtja se je udeležilo okrog 350 obiskovalcev. 
Nagovorili so jih Bojan Kontič, župan Mestne 
občine Velenje, Irena Kuntarič Hribar, 
predstavnica MDDSZ, mag. Andrej Sotošek, 
direktor ACS, mag. Urška Bittner Pipan, 
predsednica organizacijskega odbora za TLK, 
dr. Uroš Kuzman, matematik in humorist, ter 
Brigita Kropušek Ranzinger, direktorica AZ LU 
Velenje. Osrednji vsebinski del programa je bila 
počastitev dobitnikov priznanj ACS 2015 (Rajko 
Hrvat, Nataša Mohorčič, Študijski krožek 'Naš 
les – naša priložnost', Študijski krožek 
'Ohranjanje kulturne dediščine – Kako so 
včasih živeli?' in Splošno gradbeno podjetje 
POMGRAD, d. d., Murska Sobota) s premierno 
predstavitvijo njihovih video portretov.  
AZ LU Velenje je v sodelovanju z lokalnimi 
partnerji zagotovila bogat kulturni program, ki je 
odražal vseživljenjskost učenja in temeljil na 
dejstvu, da je Velenje znano kot mesto Pike 
Nogavičke. Poleg nje in dvojice nagajivih 
Goriških škratov so nastopili še Otroški pevski 
zbor Najdihojca, učenci Centra za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje, igralec Marko 
Mandič, Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, 
Pevski zbor Osnovne šole Antona Aškerca in 
Kajuhov pevski zbor. Program je povezovala 
igralka Pia Zemljič.  
Po prireditvi so bili udeležencem na voljo 
pogostitev, ogled turističnih znamenitosti 
Velenja ter priložnosti za neformalno druženje. 
Več: http://tvu.acs.si/odprtje/2016. 
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS 
E: zvonka.pangerc@acs.si 

 

http://tvu.acs.si/odprtje/2016
mailto:zvonka.pangerc@acs.si
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Spomini na maj 
Maj je moj najljubši mesec. Poleg sonca in 
cvetja tedaj vsako leto v Sloveniji slavimo tudi 
izobraževanje odraslih. Že 18 let, kar opravljam 
svoje poslanstvo na tem področju, sem se 
vedno veselila Tedna vseživljenjskega učenja. 
Večkrat sem imela priložnost gledati žareče 
obraze nastopajočih in nagrajencev na 
nacionalnih odprtjih. Vrhunski program in 
organizacija v Novi Gorici, duhovita Angleža v 
Črnomlju, čudovit sončen dan in naša 
nagrajenka v Slovenj Gradcu … – prav vsako 
leto presežek na kakšnem drugem področju, 
prav vsako leto praznik za vse, ki delamo v 
izobraževanju odraslih. Priznam, vsa leta sem 
bila s ponosom del te zgodbe in si potihem 
želela, da bi ta edinstven festival enkrat odprli 
tudi v Velenju. To nam je skupaj z ekipo ACS v 
letu 2016 tudi uspelo. 

  
Dan je bil, kot bi ga narisali. Preko 350 
ljubiteljev izobraževanja odraslih iz vse 
Slovenije je do zadnjega kotička napolnilo 
dvorano Kulturnega doma Velenje. Marjetice so 
nas spremljale v vseh oblikah in velikostih. 
Papirnate, žive, narisane, v šopkih.  

 
100 nastopajočih nas je nasmejalo, učilo, 
osupnilo z otroškostjo, modrostjo, lepoto, 
močjo, nostalgičnostjo, energijo. Težko sodim, 
kakšen pečat je dogodek pustil na vseh, ki smo 
bili zbrani tisti dan. A zase in za svojo ekipo 

lahko rečem, da smo uživali od prvega trenutka 
do zadnje minute, ko smo nazdravili temu 
dnevu. 
Name je največji vtis naredila energija, energija 
vseh čudovitih ljudi, ki so se tistega dne v maju 
zbrali v Velenju, da proslavijo poslanstvo, ki ga 
opravljajo vsak dan. In prvo zastavo dobre 
volje, entuziazma, strokovnosti, novih idej so 
častno nosili tisti, ki idejo TVU živijo, 
nadgrajujejo in dopolnjujejo že polnih 21 let. In 
za to se jim zahvaljujem in jim še enkrat 
čestitam. 
Brigita Kropušek Ranzinger, AZ LU Velenje 
E: brigita@lu-velenje.si  

Andragoški kolokvij 2016 
Dvajseti andragoški kolokvij, osrednje 
strokovno srečanje TVU 2016 na nacionalni 
ravni, je ACS organiziral izjemoma zunaj 
uradnega termina TVU, 29. septembra 2016, v 
prostorih MIZŠ v Ljubljani.  
Osrednji del kolokvija z naslovom 'Premislek o 
spretnostih odraslih: stanje in izzivi' je bil 
namenjen prvi predstavitvi desetih tematskih 
študij iz štirih tematskih sklopov, ki jih je 
raziskovalna skupina PIAAC izvajala v letih 
2014–2016. 

 
Poleg aktualnih predstavitev desetih tematskih 
študij, ki so jih izvedli slovenski strokovnjaki na 
področju, smo udeleženci lahko poslušali 
plenarno predavanje Williama Thorna, 
uglednega strokovnjaka OECD, ki je slovenske 
rezultate raziskave PIAAC aktualiziral v širšem 
kontekstu. Besedo je dobil tudi drugi tuji gost, 
dr. Bryan Maddox iz Univerze East Anglia, ki je 
v sklepnem predavanju poudaril, da je bila 
raziskava PIAAC v Sloveniji izvedena zelo 
kakovostno.  
Aktivno vlogo na dogodku so tokrat imeli tudi 
udeleženci, ki so lahko sproti izražali mnenja o 

mailto:brigita@lu-velenje.si
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temah ter tako soustvarjali vsebino in potek 
dogodka. Na voljo so bile namreč glasovalne 
naprave, s katerimi smo organizatorji v nekaj 
sekundah dobili odgovore udeležencev na 
nekatera vprašanja in jih delili z vsemi 
prisotnimi. V prvem delu srečanja je glasovalo 
kar 80 strokovnjakov, kasneje nekoliko manj, 
vsekakor pa je bilo zanimivo izvedeti njihovo 
mnenje o posameznih temah.  
Kaj je glasovanje prineslo? Poleg navdušenja, 
ker je pomenilo novost, je popestrilo in 
omogočilo udeležencem dejavno vključitev v 
dogajanje, hkrati pa jim je dalo možnost izraziti 
svoje mnenje. Brez dvoma bomo ta pristop še 
kdaj uporabili. 
Kolokvij je odlično povezovala mag. Zvonka 
Pangerc Pahernik, ki je skupaj s Francijem 
Lajovicem poskrbela tudi za objave na Twitter 
profilu TVU, medtem ko je Mateja Pečar 
kolokvij budno spremljala na FB TVU.  
Več od dogodku najdete na spletni strani 
kolokvija (http://pro.acs.si/ak2016). 

 
Ker smo na kolokviju spomnili tudi na njegovo 
20. obletnico in hkrati 25. obletnico ACS, smo 
se udeleženci lahko posladkali s torto, v drugo 
polovico dogodka pa nas je pospremil rapper 
Zlatko, ki pravi: ‘Izgubljen je dan, v katerem se 
ne naučiš nič novega!’ 
Vsebine predstavitev tematskih sklopov najdete 
tukaj: http://pro.acs.si/ak2016/vsebine.  
Simona Kavčič, ACS 
E: simona.kavcic@acs.si 

http://pro.acs.si/ak2016
http://pro.acs.si/ak2016/vsebine
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Zgledi učečih se navdušujejo in vlečejo 
Na ACS verjamemo, da k ozaveščanju pomena vseživljenjskega učenja v vseh 
starostnih obdobjih ter v vseh vlogah, v katerih se človek znajde, pomembno 
prispevajo dobitniki priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih. Predstavijo se 
vam v kratkih in zgovornih video portretih, ki jih že več let uspešno ustvarjajo 
sodelavci na ACS. 

Priznanja za promocijo učenja in znanja 
odraslih 
V letu 2016 smo izpeljali dvajseti ciklus 
podeljevanja Priznanj za promocijo učenja in 
znanja odraslih. Dvajsetič smo zaokrožili pot od 
razpisa in izbora do produkcije video portretov 
in podelitve. V teh letih smo izpostavili 208 
dobitnikov.  
V letu 2015 so bili izbrani in na nacionalnem 
odprtju TVU, 13. maja 2016 v Velenju, 
predstavljeni: med posamezniki Rajka Hrvata in 
Natašo Mohorčič, med skupinami študijska 
krožka 'Naš les – naša priložnost' in 'Ohranjanje 
kulturne dediščine – Kako so včasih živeli?', 
gradbeno podjetje POMGRAD.   
Na razpisu za leto 2016 smo izbrali Zlatana 
Čordića – Zlatka, Vinka Hlebša in Janjo Urbiha 
med posamezniki, skupino Mladi prostovoljci 
izvajalci aktivnosti v Medgeneracijskem 
središču Zagorje ob Savi ter ustanovo Hišo 
eksperimentov. Spoznali jih bomo na 
nacionalnem odprtju TVU 2017, 12. maja v 
Trbovljah. 
In zakaj to počnemo? Ker globoko verjamemo, 
ne le po službeni dolžnosti, da učenje spreminja 
življenje na bolje. Ne le formalno in neformalno, 

ampak tudi priložnostno. Ne le v mladosti, 
ampak skozi vse življenje. Ne le za poklic, 
ampak predvsem za biti človek. Ali kako to 
postati.  
Biti človek pomeni več od bipedalizma in 
neporaščenosti. Invalidi brez udov se po vseh 
štirih povzpenjajo na najvišje gore. Zato niso nič 
manj ljudje. Lepotna industrija se je domislila 
tisoč načinov depilacije in depilirani nismo ne 
bolj ne več ljudje. Samovšečno smo lastno 
vrsto na vrh drevesa življenja in z binarno 
nomenklaturo poimenovali za modro. Bolje bi 
bilo Homo viridis, zeleni, v smislu nezrelosti, ne 
ekologije, vsaj glede na naš odnos do planeta, 
narave in sočloveka.  
Radi bi, torej, da široka javnost spozna, kaj vse 
je učenje in kakšni so lahko njeni rezultati. 
Zanima nas, kaj jih motivira, kakšne ovire so 
morali preseči in kako so jih presegli, da so 
prišli do cilja. Želimo, čim bolj neposredno in 
dokumentarno, deliti njihove zgodbe in tako k 
učenju povabiti tudi druge. A vseeno: ‘Ne 
zadovoljite se z zgodbami, kako so stvari šle 
drugim. Razvijte svoj lastni mit.’ (Rumi) 
Darijan Novak, ACS 
E: darijan.novak@acs.si 

http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=413&leto=2015
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=414&leto=2015
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=412&leto=2015
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=411&leto=2015
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=411&leto=2015
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=415&leto=2015
mailto:darijan.novak@acs.si
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Zgledi vlečejo 

 
Od leta 2007 naprej izvajamo hčerinski projekt 
TVU, promocijsko kampanjo Zgledi vlečejo, s 
ciljem spodbujanja različnih ciljnih skupin k 
vključevanju v izobraževanje in učenje. Te ciljne 
skupine presegajo izobraževalce odraslih, saj 
vključuje med drugim tudi animacijo učečih se, 
zasebne in regionalne TV-postaje ter druge 
ustanove, ki imajo podobne cilje.  
Najprej smo pripravili in promovirali video 
publikacije Zgledi vlečejo 1–9, ki vsebujejo 
tematske življenjske zgodbe (z vseživljenjskim 
učenjem do enakih možnosti za vse, 
medkulturni dialog, učenje za vsa obdobja 
kariere, vseživljenjsko učenje za dejavno 
staranje …) in so na voljo brezplačno. V letu 
2009 smo izdali publikacijo 'Zgledi vlečejo, 
dejanja mičejo', kjer smo na kratko predstavili 
vse dobitnike priznanj ACS prvih 12 let 
podeljevanja.  

Kasneje smo pripravili izobraževalni program 
Uporaba multimedijev v izobraževanju, s 
katerim smo usposobili številne udeležence, 
med njimi tudi predstavnike koordinatorjev in 
izvajalcev TVU. Želeli smo predvsem, da bi 
izobraževalci odraslih pogosteje in učinkoviteje 
uporabljali, naše in druge, video- in 
multimedijske publikacije. Ponudili smo jim 
nekaj temeljnega teoretskega znanja, da bodo 
lahko samostojno izbirali med dostopnimi 
multimedijskimi vsebinami ter pripravili vsebine, 
ki jih potrebujejo pri svojem delu.  
Multimedijski portal Zgledi vlečejo pripravljamo, 
da bi na enem mestu zbrali multimedijske 
vsebine, ki jih v različnih projektih pripravlja 
ACS, pa tudi kot izbor dobrih praks 
multimedijskih izobraževalnih vsebin, dostopnih 
na spletu. Izobraževalci, predvsem 
izobraževalci odraslih, imate tako na enem 
mestu gradiva, ki jih lahko takoj uporabite pri 
svojem delu, lahko pa vam služijo kot izziv in jih 
skušate pri pripravi lastnih gradiv preseči.  
Vsebine smo najprej razdelili v štiri sklope: 
Dobitniki priznanj, Produkcija ACS, Dobro s 
spleta in Mala šola multimedije, trenutno pa 
pripravljamo novo, upamo, preglednejšo 
strukturo. Novo okolje, v katerega nameščamo 
vsebine, naj bi izboljšalo tako dostopnost do 
vsebin tudi preko pametnih telefonov in tablic 
kot tudi uporabniško izkušnjo. Multimedijski 
portal pa z vedno novimi vsebinami sproti 
dopolnjujemo. 

 
 

Darijan Novak, ACS 
E: darijan.novak@acs.si

http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo/
http://arhiv.acs.si/publikacije/Zgledi_vlecejo_dejanja_micejo.pdf
http://arhiv.acs.si/publikacije/Zgledi_vlecejo_dejanja_micejo.pdf
https://izobrazevanje.acs.si/programoteka_as/splosno/oblike_in_metode/index.php?nid=5331&id=849
http://zv.acs.si/
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TVU (se) povezuje 
TVU je že sam po sebi velik dogodek, ki nagovarja ljudi vseh starosti. Povezuje pa 
se tudi z drugimi dogodki in projekti ter s tem še na druge načine spodbuja 
priložnosti za vseživljenjsko učenje. Že peto leto je projekt TVU povezan s 
procesom uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih, več kot 20 let pa 
sodelujemo tudi v mednarodnem merilu.  
Projekt EPUO 2015–2017  
Novembra 2011 sprejeta Resolucija Sveta 
Evropske unije o prenovljenem Evropskem 
programu za učenje odraslih (EPUO), 
zasnovanem v skladu z dvema krovnima 
strategijama, Evropa 2020 ter Izobraževanje in 
usposabljanje 2020 je predvidela, da države 
članice imenujejo svoje nacionalne 
koordinatorje za njeno uresničevanje na 
nacionalni ravni. Slovenijo v tem procesu 
zastopa Andragoški center Slovenije. Prve 
projektne dejavnosti smo izvajali v obdobju 
2012–2014, nadaljevali smo s projektom v 
obdobju od novembra 2014 do oktobra 2015, 
trenutno pa izvajamo tretjo, dvoletno fazo 
uresničevanja EPUO, ki se bo iztekla oktobra 
2017.  
Proces, sprva financiran iz programa 
Vseživljenjsko učenje, zdaj pa iz programa 
Erasmus+, teče v večini držav članic EU. V 
Sloveniji ga že vsa leta tesno povezujemo s 
projektom TVU, v zadnjem času pa tudi s 
problematiko temeljnih zmožnosti odraslih. 
Rezultati projekta Uresničevanje Evropskega 
programa za učenje odraslih v Sloveniji (na 
kratko 'projekt EPUO'), med njimi še posebej 
Parada učenja – Dnevi učečih se skupnosti, so 
pomembno prispevali k nadaljnjemu razvoju in 

promocijskemu preboju projekta TVU, zato o 
njih pišemo tudi na tem mestu. Objavljeni so 
tudi v publikaciji Erasmus+ Good Practices in 
the Implementation of the European Agenda for 
Adult Learning 2012–2016. 
V letu 2016 smo v projektu EPUO 2015–2017 
pripravili prvo posodobitev strateškega načrta 
TVU z namenom, da slednjega proti koncu 
dvoletnega projektnega obdobja (do oktobra 
2017) prelevimo v celovitejšo strategijo 
ozaveščanja o pomenu vseživljenjskega učenja 
in izobraževanja odraslih. Za štiri resorje 
(izobraževanje, kulturo, delo ter okolje in 
prostor) smo preučili primere dobre prakse s 
poudarkom na uspešnih promocijskih prijemih 
ter pripravili osnutek akcijskega načrta. Akcijska 
načrta smo pripravili tudi za 'outreach' pristope 
ter za večjo vlogo izobraževalcev odraslih v 
procesih ozaveščanja. 
V skladu s projektnim načrtom EPUO smo 
zasnovali in izpeljali sedem strokovnih 
dogodkov, ki so se nanašali na spodbujanje 
razvoja temeljnih zmožnosti izbranih 
izobraževalno prikrajšanih ciljnih skupin 
odraslih (mladih, brezposelnih, Romov in 
priseljencev ter podeželskega prebivalstva) s 
poudarkom na zagotavljanju zaposljivosti treh 
skupin prebivalstva, tj. mladih, dolgotrajno 

https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/good_practices_in_the_implementation_of_the_european_agenda_for_adult_learning_2.pdf
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/good_practices_in_the_implementation_of_the_european_agenda_for_adult_learning_2.pdf
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/good_practices_in_the_implementation_of_the_european_agenda_for_adult_learning_2.pdf
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brezposelnih in zaposlenih. Dogodke smo na 
temelju Dogovorov o sodelovanju izpeljali v 
sodelovanju z lokalnimi koordinatorji TVU, 
večinoma ljudskimi univerzami, v času TVU. 
Nosilci so za svoje dogodke pripravili načrte, 
poročila, manifeste ter PowerPoint predstavitve 
za zaključni dogodek EPUO ter se slednjega 
tudi dejavno udeležili. Več o strokovnih 
dogodkih EPUO tukaj. 
Mednarodni zaključni dogodek EPUO 2016 je 
bil povezan z letno konferenco Evropske mreže 
za temeljne zmožnosti (EBSN), 2. in 3. 6. v 
Ljubljani.  

 
Konference se je udeležilo 30 domačih in 61 
tujih gostov iz več kot 21 držav. Izpeljali smo tri 
točke programa: predstavitev slovenske 
perspektive uresničevanja EPUO, omizje z 
lokalnimi koordinatorji strokovnih dogodkov 
EPUO ter predstavitev slovenskega modela 
razvoja pismenosti odraslih.  

 
Sodelovali smo tudi pri organizaciji omizja 
nacionalnih koordinatorjev in drugih 
predstavnikov nosilcev odločanja iz Bosne in 
Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške ter Slovenije. 
Več o teh dejavnostih lahko preberete tukaj. 
Celoten projekt EPUO 2012–2016 smo 2. 6. 
predstavili na seji Koordinacije izobraževanja 
odraslih pri MIZŠ. Člani Koordinacije so sprejeli 
našo pobudo, da prevzamejo vlogo 
nacionalnega koordinacijskega telesa za 

projekt, kar pomeni, da jih – tako kot tudi 
nacionalni odbor za TVU – redno obveščamo o 
projektnih dejavnostih in dosežkih.  

Mednarodno povezovanje 
Tudi v letu 2016 smo na različne načine 
sodelovali z drugimi koordinatorji podobnih 
kampanj v mednarodnem gibanju festivalov 
učenja. Tako smo predstavnike Agencije za 
predšolsko, osnovno in srednješolsko 
izobraževanje iz Hrvaške, nosilce hrvaškega 
TVU, gostili na nacionalnem odprtju TVU, 13. 
maja v Velenju.  
Od 17. do 21. maja smo gostili sedemčlansko 
estonsko delegacijo, ki se je prišla seznanit z 
našim načinom sodelovanja s koordinatorji in 
prireditelji TVU. Skupaj z njimi smo obiskali PU 
v Kranju, Postojni in Novi Gorici ter sodelovali 
na treh dogodkih TVU pod akcijo Radi pišemo z 
roko. 
Z izvršnim odborom Evropskega združenja za 
izobraževanje odraslih v Evropi (EAEA) so se v 
februarju sestale štiri predstavnice tedaj 
nastajajočega Foruma učečih se: Maja 
Radinovič Hajdič, Irena Levičnik, Slavica Borka 
Kucler in Lilijana Pahor.  

 
Skupaj smo jim predstavili našo vizijo in 
trenutna prizadevanja ter dobili potrditev, da 
prisotne predstavnike držav članic EAEA 
pobuda zanima, zato budno spremljali nadaljnji 
razvoj Foruma učečih se v Sloveniji.  
Sredi leta smo sodelovali v spletni anketi EAEA 
o festivalih učenja v Evropi in izpolnili podatke o 
TVU, kar je sestavni del sodelovanja v pobudi 
EAEA, ki jo omenjamo v naslednjem poglavju, 
da namreč EAEA poveže evropske festivale 
učenja (nekoč vloga Unescovega inštituta za 
vseživljenjsko učenje).  

http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/2016
http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/2016/index.php?nid=5152&id=996
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2017: Leto izobraževanja odraslih v Evropi 

Že v uvodu smo omenili pobudo EAEA, da pod 
sloganom Moč in radost učenja (The Power and 
Joy of Learning) na posvečeni spletni strani vse 
leto prikazujejo podatke o evropskih festivalih 
učenja in drugih dogodkih na področju 
izobraževanja odraslih. Predlagali so tudi 
ozadje za to široko akcijo – Manifest za učenje 
odraslih (angleška različica EAEA: Manifesto 
for Adult Learning in the 21st Century).  
V Sloveniji smo Manifest že lani prevedli in 
dodali slovenske primere dobre prakse ter 
druge informacije (glej slovensko različico 
Manifesta). V dokumentu je za cilj postavljena 
'učeča se Evropa', ki se bo z izzivi prihodnosti 
soočala na pozitiven način in bo opremljena z 
vsemi potrebnimi spretnostmi, znanji in 
kompetencami. EAEA Manifest namenja 

evropskim, nacionalnim in regionalnim nosilcem 
politike, zato da bi ti ozavestili razsežnosti 
učenja odraslih ter koristi, ki jih slednje prinaša 
v življenju in pri delu učečih se. 
Posamezen dogodek, ki se vključuje v Leto 
izobraževanja odraslih v Evropi, naj bi se 
navezoval na posamezno temo Manifesta: 
Aktivno državljanstvo, demokracija in 
participacija, Življenjske spretnosti za 
posameznike, Socialna kohezija, pravičnost in 
enakost, Zaposlovanje in digitalizacija, 
Migracije in demografske spremembe, Trajnost 
in Evropske politike.  
Za zdaj je v koledarju Leta izobraževanja 
odraslih v Evropi vključen TVU kot celota. Ker 
pa ima pobuda širši vsebinski in časovni okvir, 
je smiselno prispevati tudi druge zanimive 
dogodke z državne pa tudi krajevne ravni, ki jih 
pri nas ne manjka. Tudi o tem se bomo 
dogovorili na pripravljalnem sestanku mreže 
TVU v marcu. 

EPALE kot medij za širjenje novic o TVU 
doma in v tujini 

Vsebine TVU so zelo primerne za objavo v zdaj 
že uveljavljeni ePlatformi za izobraževanje 
odraslih v Evropi (EPALE), namenjeni 
strokovni javnosti v izobraževanju odraslih.  
Tam smo objavljali in širili aktualne novice, 
informacije o dogodkih, vire ter razmišljanja 
strokovnjakov o relevantnih temah. Pisali smo o 
andragoškem kolokviju, strokovnih dogodkih 
projekta EPUO, ki so potekali v času TVU, in še 
o marsičem. 
Več o platformi EPALE, ki je vedno dobrodošel 
način obveščanja in diseminacije za TVU in vsa 
druga dogajanja: http://ec.europa.eu/epale/sl ter 
Facebook EPALE: 
https://www.facebook.com/EPALE.SI.  

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
E: zvonka.pangerc@acs.si 

http://www.eaea.org/en/home/news/eaeas-year-of-adult-education-in-europe-2017-kicks-off.html
http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/manifesto/manifesto.pdf
http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/manifesto/manifesto.pdf
http://arhiv.acs.si/publikacije/bw_manifesto_full_sl1.pdf
http://arhiv.acs.si/publikacije/bw_manifesto_full_sl1.pdf
https://adulteducation2017.eu/portfolio/events/
http://ec.europa.eu/epale/slt
https://www.facebook.com/EPALE.SI
mailto:zvonka.pangerc@acs.si
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Delovna skupina TVU vas vabi 
Teden vseživljenjskega učenja je del nas. Z njim dihamo in živimo vse leto, še 
posebej v pomladnih mesecih, ko postavljamo temelje festivala. Zdaj smo že v 
polnem pogonu, pridružite se nam!  

Delovna skupina za TVU na ACS vam želi uspešne priprave na TVU 2017 in vas 
vabi, da redno obiskujete spletno, FB in Twitter stran, kjer boste lahko sledili 
novostim v zvezi z letošnjim Tednom.  
In ne pozabite – vidimo se 23. marca ob 10. uri v veliki dvorani v pritličju 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16 v Ljubljani 
na pripravljalnem sestanku za TVU 2017. Vabilo prejmete kmalu. 

#TVU2017 
 

http://tvu.acs.si/stiki/index.php?nid=75&id=60
http://tvu.acs.si/predstavitev/
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
http://twitter.com/TVUslo
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