
 

 

 

Priloga 1b: Dobitniki Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih  
(zapis dela v skupini na 3. sestanku za razvoj TVU, ACS, 29. januar 2016) 

 

Pobude: 

 

1. Kako okrepiti sodelovanje koordinatorjev TVU pri pridobivanju novih dobitnikov?   

 Prijava naj NE bo obvezna naloga koordinatorjev.   

 Preveriti kriterije, da bodo izbrani »boljši« dobitniki.  

 Ni sporno, da so predlagani večinoma starejši.  Družba se namreč stara. Obenem je učenje 
starejših še vedno podcenjeno in še vedno nepriznano.  

 V svojem okolju je potrebno promovirati tistega, ki si to res zasluži.  Vloga koordinatorja je, da 
poišče osebo, ki je primerna in jo prijavi.   

 Priznanje naj bo namenjeno »majhnemu« lokalnemu človeku in okolju.  Nagrajeni naj bodo 
»novi« dobitniki, ki jih ne poznamo, ki bodo v prostor prinesli nekaj novega, svežega.  Priznanje 
jim veliko pomeni, jim daje neko osebno potrditev in jih motivira za nadaljnje delo, so ponosni, 
ko prejmejo priznanje.   

 Dobitniki so zgled drugim.   

 Tudi nominirancem naj se da pozornost, mesto.  Koordinatorji, predlagatelji naj se nominirancem 
zahvalijo na lokalnem nivoju in o tem obvestijo skupnost, saj jim že to veliko pomeni.  Naj se 
uvede neke vrste »zahvalo« za tiste, ki niso izbrani.  Ljudem da to motivacijo.  Tudi javna objava 
vseh nominirancev bi lahko bila korak v pravo smer.   

 Na nacionalnem nivoju je potrebno nagrajence počastiti, in njihove uspehe delit z ljudmi, 
predvsem na televiziji: Tednik, Polnočni klub, Turbulenca… 

 

Dogovori: 

 ACS začne postopek prenove Pravilnika za podeljevanje Priznanj ACS. Koordinatorji sodelujejo v 
javni razpravi. 

 Nominirance v prihodnje počastimo na lokalni in nacionalni ravni. O načinu se dogovorimo na 
sestanku 10. marca. 
 

2. Kako v večji meri vključevati dobitnike v dejavnosti TVU? 

Dogovori: 

 Rešitve za večje vključevanje dobitnikov, naj se išče na lokalni ravni (naj se jih povabi na razne 
prireditve, projekte, koordinatorji preučijo kam jih lahko vključujejo…).  Izkoristiti je potrebno 
njihove znanje in poudariti njihove dosežke.   

 

 

Ljubljana, 1. februar 2016                                                         Zapisala: Neja Colja in Darijan Novak 


