
 
  
 
 
 
 
 

 

Sestanek o razvojnih vidikih TVU 
6. februar 2014, Ljubljana, seminarska soba ACS 

 
Omizje 2: Vodilne teme TVU 

KAJ KDO KAKO 
Vodilna tema nam predstavlja: 
- idejo za izvajalce 
- orodje za promocijo 
- politiko, usmeritev države (ReNPIO 

2013–2020, Strategija razvoja 
Slovenije 2014–2020) 

- povezovanje; korak k ljudem (vsak se  
najde v njej); je vsegeneracijska  
(preboj v medije/sprožilec: učenje ni  
le v šoli, temveč je v življenju) 

- pozitivno afirmacijo učenja 
- s TVU-jem praznujemo:  

TVU – Praznik učenja 
- s TVU –jem rastemo; ni važno, kako 

se izobražuješ, samo da se učiš 

ACS v sodelovanju s koordinatorji TVU;  
UNESCO - častni pokrovitelj TVU; EU – Evropsko leto 
 
 

Sestanek koordinatorjev o razvojnih vidikih TVU; 
zbiranje pobud o razvoju TVU 
Najti motiv, slogan, simbol, ki bo privabil medije; 
najeti profesionalno oglaševalsko agencijo 
Tema naj bo jasna, kratka formulacija (uporaba 
arhetipa, mitologije) 
Na vodilno temo izbrati dobitnike priznanj 
Še naprej skrbeti za vključenost ljudi s posebnimi 
potrebami 
Intenzivneje zajeti neformalno učenje, predvsem 
tisto povezano z medgeneracijskim učenjem 
Vodilna zgodba, teme so preozke. 

Področja, ki jih želimo pokriti s temo: 
- ekologija, zeleno gospodarstvo, 

trajnostni razvoj 
- družina, ki lahko zajema npr. kmetovanje, 

gozdarstvo; podjetja (poudarek tudi na 
družinskih, lokalnih podjetjih); turizem; 
vse(med)generacijsko sodelovanje; 

ACS (povezava s projekti IP, NPK, razvojem pismenosti), 
koordinatorji in izvajalci TVU z lokalnimi deležniki 

Sodelovanje z Zvezo tabornikov Slovenije, 
društvi tabornikov, NVO, Zavodom za gozdove 
RS, razvojnimi agencijami, Kmetijsko gozdarsko 
zbornico, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje; 
Kmetijskimi zadrugami, Zvezo slovenske 
podeželske mladine; društvi kmečkih žena 
MGRT; MDDSZ: Certifikat za družini prijazno 

http://www.acs.si/


 
  
 
 
 
 
 

 

osebe s posebnimi potrebami; varno 
delo, npr. v gozdu; mlade  

 

podjetje; nagrajena podjetja za družbeno 
odgovornost (HORUS), Dnevnikov izbor 
najboljših zaposlovalcev Zlata nit. Uporaba znanj 
za trg dela. 

Predlogi za teme TVU 2014: 
- Učenje za življenje: v družini, naravi,  

kulturi, v delovnem okolju, itd. 
(izzivi: samooskrba, 
vse/medgeneracijsko povezovanje; 
trajnostni razvoj; razvoj pismenosti) 

- Družina – most med generacijami 
- Zdrav način/slog življenja 
- Teden vsegeneracijskega gibanja 

 
 

 

ACS, koordinatorji TVU;  
UNESCO - častni pokrovitelj TVU 
Mednarodna izhodišča za leto 2014: 
Evropsko leto (za 2014 ni razglašeno; predlagana tema je bila 
usklajevanje poklicnega in družinskega učenja); 
http://www.european-net.org/2014/01/european-year-2014/. 
OZN bo v letu 2014 obeležila 20. obletnico mednarodnega 
leta družine (več na 
http://undesadspd.org/Family/InternationalObservances/Twent
iethAnniversaryofIYF2014.aspx, 
http://www.family2014.org/home.php). 
OZN je razglasila Mednarodno leto družinskega kmetovanja 
2014 (več na http://www.fao.org/family-farming-
2014/home/en/, 
http://www.mko.gov.si/si/mednarodni_okoljski_dnevi/2014/me
dnarodno_leto_druzinskega_kmetovanja/). 

Priprava kratkih oglasnih video spotov (ali avdio) 
o življenjskih situacijah, za katere potrebujemo 
nova znanja (npr. uporaba novega 
stroja/naprave; nega otroka, uporaba bankomata, 
ipd.) 
Aktualna tema je naš gozd; da si čim prej 
opomore po ledeni ujmi, izpeljimo akcijo En 
koordinator, eno drevo; pri posaditvi drevesa se 
povežemo se z občino/županom (jesenske 
lokalne volitve); lokalna podjetja povabimo za 
sponzorje; izbor maskote 
Sodelovanje z različnimi deležniki (ministrstva, 
taborniki, zavodi, zbornice, občine, društva) 
Teme za naslednje leto je potrebno določiti pred 
poletjem (marec za tekoče leto je prepozno) 
zaradi priprave letnih načrtov (šole) 
Ena tema lahko traja dve leti 
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