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Omizje 3: Sodelovanje mreže TVU 
 

KAJ KDO KAKO 
prečno povezovanje med koordinatorji (ali med 
izvajalci) je zelo pomembno, ne sme pa postati 
obvezn 

spodbuja ACS npr. medregijsko povezovanje izvajalcev, 
koordinatorjev, vabljenje obiskovalcev na prireditve 
TVU iz drugih regij preko Borze TVU 

združiti moči koordinatorjev, da bomo skupaj 
močnejši za skupno poslanstvo TVU 
 

ACS in vsi koordinatorji skupne akcije in tudi porazdelitev nalog med 
posamezne koordinatorje, za katere imajo več 
znanja, poznanstev … 

skupno poslanstvo partnerjev v TVU zelo 
pomembno – ne smejo biti motiv za koordinatorje 
zgolj finančna sredstva 

vsi  
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na podlagi tem koordinatorji pridobivajo nove 
podizvajalce – teme so zato zelo pomembne 

koordinatorji potrebno je iti med ljudi, na teren, krajevna glasila, 
mnogi še vedno nimajo interneta 

poštenost med koordinatorji  (prevzemi izvajalcev 
drugega koordinatorja) 

vsi npr. pripravi se etična načela za koordinatorje 

trenutno število koordinatorjev je primerno, ni ga 
potrebno povečevati v prihodnje 

ACS regijska usklajenost  - število koordinatorjev preveriti 
po regijah in ga uskladiti s številom izvajalcev 
izobraževanja 

naloge za koordinatorje so primerne, zahteve za 
koordinatorstvo bi bile včasih lahko celo malo višje  
- npr. višje število podizvajalcev;  
če koordinator ne opravlja vloge koordinatorja v 
skladu s priporočili, ga nacionalni koordinator lahko 
opozori 
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redna obvezna skupna srečanja koordinatorjev na 
ACS in obiski koordinatorjev iz ACS  

ACS, koordinatorji enkrat na leto pred začetkom TVU 

Borza TVU dobro sprejeta med koordinatorji in 
izvajalci TVU in naj se ohrani tudi v prihodnje 

vsi potrebno spodbujat koordinatorje in izvajalce, da jo 
uporabljajo v večji meri 

Borza dobri praks TVU – na spletni strani se pripravi 
nova rubrika, kjer bi koordinatorji  objavljali primere 
dobrih praks, nove ideje … da se slišijo dobre ideje 

ACS, koordinatorji koordinator naj posreduje vsaj en svoj primer; s tem 
bi dosegli, da se slišijo dobre ideje, da se izmenjajo 
dobre ideje, primeri med koordinatorji in s tem tudi 
poveča »tekmovalnost« med koordinatorji 

IS TVU: PRIJAVA 

 več izpisov iz aplikacije po različnih kriterijih 

 preučiti možnost povezave aplikacije SNIPI 
(avtor Dejan Duler) in TVU prijave (program 
uporabljajo ljudske univerze in imajo dvojno 
delo) 

 scroll down težava pri izbiranju pošt (se zmotijo 
pri kliku, potrebno poiskati rešitev) 
 

ACS Dopolnitev in popravek programskega modula. 
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IS TVU: KOLEDAR 

 voditi statistiko obiskov 

 iskanje informacij narediti bolj pregledno in 
uporabnikom prijazno 

 več rešitev povezave koledarja in facebooka 

 uporaba twitterja kot primer TVU kot učeče se 
skupnosti (npr. kanal #tvu2014 in tabla, kjer se 
ažurno izpisujejo twitti) 

ACS Dopolnitev in popravek programskega modula. 

IS TVU: ANKETA 

 koordinatorjem omogočiti pregled vpisanih 
anket podizvajalcev 

ACS Dopolnitev in popravek programskega modula. 

IS TVU: nov modul BORZA TVU ACS Programiranje novega programskega modula. 
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