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VABILO 
na sestanek za razvoj TVU 

 
Spoštovani soustvarjalci projekta TVU (in nosilci Parade učenja 2013–2015), 
 
v petek, 29. januarja 2016, vas vabimo na 3. sestanek za razvoj TVU, ki bo trajal od 9.30 do 12.00, za 
potencialne nosilce Parade učenja pa do 13.30.  
 
Na dozdajšnjih srečanjih smo razpravljali o osvežitvi koncepta TVU, učinkovitejši mreži koordinatorjev in 
izvajalcev TVU, medijski in vizualni promociji in vodilnih temah festivala učenja (več: http://tvu.acs.si/pobude).  
Tokrat bomo najprej predstavili izhodišča za naše letošnje sodelovanje, v delovnih skupinah pa bomo 
pozornost namenili spodnjim trem temam:  
• izzivu: medsebojna podpora TVU in Tedna ljubiteljske kulture (TLK); oba bosta namreč potekala med 13. in 

22. majem 2016; z nami bo mag. Urška Bittner Pipan iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 
• dobitnikom Priznanj ACS za promocijo učenja in znanja odraslih (pridobivanje predlogov in  vključevanje 

dobitnikov v dejavnosti TVU) in  
• nastajajočemu Forumu učečih se, 
saj verjamemo, da lahko s skupnimi močmi poiščemo še več zamisli za obogatitev  TVU. 
 
Sofinanciranje letošnjega TVU in Parade učenja (PU) bo predmet razpisa Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ). Tudi o tem se bomo pogovorili, saj organizacijska in finančna umestitev PU  v TVU 
prinašata določene spremembe. Z nami bo Teja Dolgan iz MIZŠ. 
 
Za vse, ki se na razpis nameravate prijaviti ne le kot koordinatorji TVU, temveč tudi kot nosilci Parade 
učenja, bo pomembna zadnja tretjina sestanka. Predstavili vam bomo osveženi koncept PU in vas opozorili 
na ključne dejavnike kakovosti. Udeležba je pogoj za kandidiranje na razpis.   
 
Sestanki za razvoj TVU so za ključne nosilce projekta (potencialne koordinatorje TVU in nosilce PU) 
obvezni. Omogočajo nam, da skupaj uberemo neuhojene poti, sežemo onkraj ustaljenega in tako 
sooblikujemo razvojne vidike naših skupnih prizadevanj, obenem pa zagotovimo njihovo kakovost. S teh 
srečanj vedno odhajamo dobre volje – razlog več za to, da se nam pridružite!  
 
Kmalu na svidenje, 
 
Zvonka Pangerc Pahernik v imenu delovne skupine za TVU na ACS   
_______________________________________________ 

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
Vodja promocijskega in informacijskega središča / vodja projekta TVU 

Andragoški center Slovenije 
Smartinska 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija 
T: +386 (0)1 5842 567; (0)51 302 313; Fax: +386 1 5842 550 

E: zvonka.pangerc@acs.si; U: http://www.acs.si  

 

 Pridruži se nam na Facebooku! 

http://www.facebook.com/AndragoskiCenterSlovenije 
http://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja  
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