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ZAPISNIK  
3. sestanka o razvojnih vidikih TVU 

 
Tretjega sestanka o razvojnih vidikih Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU) se je v petek, 29. 
januarja 2016, na Andragoškem centru Slovenije 
(ACS) udeležilo 69 oseb (glej Seznam 
udeležencev). Med njimi so bili predstavniki 
mreže koordinatorjev TVU, nosilci Parade učenja 
2013–2015, večji samostojni prireditelji TVU, po 
ena predstavnica Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ) ter CMEPIUS – EPALE 
Slovenija ter sodelavci ACS. 

Dnevni red: 

9.30–10.30         TVU 2016: predstavitev novosti v projektu TVU in izhodišč za delovne skupine 
10.30–11.30      Razprava v treh skupinah: 

o Izobraževanje in kultura z roko v roki (sožitje  TVU in TLK) 
o Dobitniki Priznanj ACS  
o Forum učečih se 

11.30–12.00      Poročanje o spoznanjih in razprava 
12.00–12.15      Odmor  
12.15–13.30      Parada učenja 2016: predstavitev osveženega koncepta, napotki za pripravo 

načrta PU 2016 in primeri dobre prakse 
 

 
Po predstavitvi udeležencev je nacionalna koordinatorica TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, 
predstavila bistvene značilnosti/novosti obeh promocijskih kampanj. 
 
1. TVU 2016: 

 Uradni termin: 13.–22. 5., širši: 13. 5.–30. 6.  

 Evropskega leta 2016 ni – teme TVU opredelimo sami! (nekaj predlogov: izobraževanje/učenje in 
kultura, Parada učenja – Dan učečih se skupnosti, zagovorništvo v IO, Radi pišemo z roko …) 

 Pripravljalni sestanek za TVU 2016: 10. marec 

 Postopna prenova spletne strani TVU in informacijskega sistema TVU  

 20. andragoški kolokvij: konec septembra na temo rezultatov raziskave PIAAC  

 20 let podeljevanja Priznanj ACS – prenova pravilnika 

 Od strateškega načrta TVU do strategije ozaveščanja (projekt EPUO) 
 
2. Parade učenja (PU) 2016: 

 PU se nadaljuje, koncept osvežen 

 Uradni termin: 18. 5. (vse PU na isti dan) 

 Regijska porazdelitev, lokalna naravnanost 

 Nadgradnja temeljnega koncepta  

 Sofinanciranje bo izpeljano prek razpisa MIZŠ 
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Napovedala je tudi nadaljevanje projekta Erasmus+ 'Uresničevanja Evropskega programa za učenja 
odraslih' (na kratko: Projekt EPUO) 2015–2017. V njem bo poudarek na nadgradnji strokovnih 
dogodkov EPUO za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti odraslih. Predstavitev zasnove letošnjih 
dogodkov ter dogovori z njihovimi nosilci bodo predmet drugega dela sestanka mreže TVU, 10. marca. 
Spletna stran projekta EPUO bo prenovljena, Parada učenja, ki je bila razvita v prvih dveh fazah 
projekta  EPUO, pa ne bo več v ospredju.  
 
Predstavljeno je bilo tudi sofinanciranje TVU in PU 2016, pri tem je sodelovala predstavnica MIZŠ, 
Teja Dolgan. Še naprej velja deljena pristojnost dveh ministrstev: Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki sofinancira nacionalno koordinacijo projekta TVU, ter MIZŠ, ki 
sofinancira delovanje mreže TVU. 

Novosti: 

 Postavke 'sofinanciranje prirediteljev TVU' ni več, razmestitev ni več 

 Objavljen bo razpis MIZŠ za koordinacijo TVU in PU 2016 

 Dokumentacija: 
o Napotki in priporočila za koordinatorje TVU 2016 (pripravi ACS) 
o Namera o prevzemu vloge koordinatorja (pripravi ACS) 
o Načrt dejavnosti koordinacije TVU 2016 (v okviru razpisa) 
o Načrt Parade učenja 2016 (v okviru razpisa) 

V nadaljevanju sestanka so bila podana izhodišča za delo v treh skupinah: 
 
1. TVU in Teden ljubiteljske kulture (TLK) z roko v roki (predstavila Zvonka) 

Dejstvo: dejavnosti TVU in TLK (13.–22. maj) sovpadajo, kar smo oboji sprejeli kot izziv 
Dogovori ACS in JSKD (december 2015): 
– V TVU en dan namenjen kulturi, v TLK en dan namenjen izobraževanju/učenju 
– Slogan: Izobraževanje in kultura z roko v roki 
– Vzajemna podpora in promocija prek: 

o dogodkov (odprtje TVU in ključni dogodek TLK) 
o gradiv in promocijsko-informacijskih tokov 
o stikov z mediji … 

 Več o TLK: mag. Urška Bittner Pipan in https://tlk.jskd.si   

Vprašanje za skupino: Kako povezovati TVU in TLK na lokalni ravni?  

  

 
2. Dobitniki Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih (predstavil Darijan Novak) 

– 19 let podeljevanja Priznanj ACS (http://tvu.acs.si/priznanja) 
– Skupaj izbranih 203 primerov dobre prakse: 

o 65 posameznikov 
o 42 skupin 
o 94 posameznikov, ustanov, podjetij in lokalnih skupnosti  

https://tlk.jskd.si/
http://tvu.acs.si/priznanja
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– Naslednji razpis: 15. 9.–14. 10. 2016  
– Večja vloga koordinatorjev pri širjenju in uveljavljanju glasu uspešnih učečih se – 

ambasadorjev/glasnikov učenja 

Vprašanji za skupino: Kako okrepiti sodelovanje koordinatorjev TVU pri pridobivanju novih dobitnikov? 
Kako v večji meri vključevati dobitnike v dejavnosti TVU? 
 
3. Forum učečih se (predstavila Zvonka) 

Zamisel o Forumu učečih se iz leta 2005 smo 
obudili in nadgradili. 
Dejavnost ima svoj mesto na spletni strani TVU: 
http://tvu.acs.si/sodelujoci/forum. 
Člani Foruma: dobitniki priznanj ACS in drugi 
zagovorniki učenja 
Namen: (se) povezati, oblikovati skupne cilje, 
razpravljati, (se) usposabljati, delovati 
(zagovorništvo in spodbujanje) …  

 Ravni delovanja: politika (evropska, nacionalna, lokalna), stroka in praksa, mediji in najširša javnost 

 Priložnosti: razprave z nosilci politike in stroke, nastopi v medijih, izmenjava izkušenj, znanj in 
spretnosti … 

 Srečanja: 15. 12. 2015; v 2016: EAEA, Interesna skupina za VŽU, strokovni dogodki EPUO, Parada 
učenja … 

 Anketa: Vizija? Kaj lahko dam? Kaj potrebujem? 

Vprašanje za skupino: Forum učečih se: kako prispevati k pobudi in kaj pridobiti? 
 

Po enournem delu v skupinah so poročevalci (Metka Knific iz LU Tržič, Darijan Novak iz ACS ter 
Patricija Rejec iz Posoškega razvojnega centra) predstavili ključne pobude, izzive in dogovore. Ti so 
sestavni del zapisnika in so predstavljeni v Prilogah 1–3. 
 
 

 
 

V zadnji tretjini srečanja so sodelovali potencialni 
nosilci Parade učenja – Dneva učečih se 
skupnosti 2016. Seznanili so se z izidom 
posvetovalnega procesa, ki je obsegal anketo 
nosilcev PU 2013–2015, sestanek mreže 
koordinatorjev PU (10. 11. 2015), pogovor z MIZŠ ter 
končni razmislek na ACS. To je pripeljalo do 
naslednjih odločitev: 

 

 Temeljni koncept PU ostaja isti: zgoščena predstavitev IO in vseživljenjskega učenja na javnem 
mestu 

 Poudarjena je lokalna obarvanost: PU je odraz sodelovanja, sinergije, potreb, interesov … v lokalni 
skupnosti 

 Kdo se lahko poteguje za vlogo nosilca PU: srednji in veliki koordinatorji TVU (nad 25 partnerjev) 

http://tvu.acs.si/sodelujoci/forum
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 Kje: po 1 PU/regijo, oz. po 2 PU/Podravsko, Gorenjsko, Savinjsko regijo), torej 15 PU po vsej 
Sloveniji 

 Kdaj: na isti dan (sreda, 18. 5. 2016) 

 Sofinanciranje: razpis MIZŠ (3.000 EUR/PU) 

 Kako: temeljni način izvedbe so stojnice, nastopi na odru, delavnice, vzporedne dejavnosti na 
prizorišču in v okolju … 

 Izziv: spremljevalne dejavnosti (natečaji, MM pristopi …) – pred, med in po PU 

 Ključni kriterij je izvirnost vsebinskega načrta in promocijskih prijemov 
o Vseživljenjskost, vendar pomemben delež IO 
o Medgeneracijska in medkulturna zasnovanost 
o Odraz učeče se skupnosti 
o Vključenost ranljivih skupin in ‚outreach‘ 
o Vključevanje učečih se – za njih in z njimi! 

 Drugo: 
o Poznavanje zasnove PU in izkušnje z njeno organizacijo  
o Podpora/sodelovanje občine 

 
ACS je potrdil, da bo zagotavljal podporo PU na nacionalni ravni: 

 Nacionalna koordinacija (zasnova, umestitev, usposobitev, usmerjanje, spremljanje, sodelovanje, 
evalvacija …) 

 Zagotavljanje nacionalne medijske in vizualne promocije  

 Zagotavljanje nastopov nosilcev politike na nacionalni ravni na prizoriščih PU 

 Promocijsko gradivo PU (neposredno, posredno) 

 Povezovalne dejavnosti – so še predmet snovanja 
 
Sledila je predstavitev primerov dobre prakse, v kateri so sodelovali nosilci PU 2013–2015:  
 

Spremljevalne dejavnosti PU (časovno ločene): 
nagradne igre, natečaji, razstave, zbiranje izjav 
učečih se – e-knjiga …- to je dodana vrednost k 
temeljni zasnovi PU;  
Primer odlične prakse sta predstavili mag. Brigita 
Kruder in Darja Kušar iz Ljudske univerze Slovenska 
Bistrica, kjer so PU prvič uspešno izpeljali leta 2014 
(http://tvu.acs.si/paradaucenja/slovenskabistrica), v 
letu 2015 pa so jo ponovili. 

 
Sodelavci ACS in nosilci PU so izpostavili še naslednje značilnosti PU: 

 Povezujoče akcije na prizorišču PU: kolo vseživljenjskega učenja, pohod  do prizorišča PU, 
pihalna godba, zasaditev drevesa, koncert – ples, spust s splavom … 

 Lokalna obarvanost: naravna, kulturna dediščina, lokalne šege, vroče teme v občini, vključenost 
lokalnih akterjev … 

 Vključevanje uspešnih učečih se in znanih osebnosti: omizje in nastopi na odru, izjave in 
intervjuji v medijih, letak z izjavami, video projekcija zgodb na prizorišču … 

 Vključevanje nosilcev politike – nacionalne, lokalne … 

 Izvirno obveščanje in vabljenje: ‚veriga znanja‘, novinarska konferenca na prizorišču PU … 

 Vizualna promocija: maskote, okrasitev ulic, smerokazi, majice, promocijske vode, razstava na 
prizorišču … 

 Medijska pokritost: povezovanje in poročanje, medijsko sponzorstvo, lokalni časniki … 

http://tvu.acs.si/paradaucenja/slovenskabistrica
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 Drugi učinkoviti prijemi: več prizorišč, ples, glasba, srečanje generacij … 
 
Srečanje je bilo zaključeno ob 13.45. Zapis je objavljen na naslovu http://tvu.acs.si/pobude. 
 
Priporočila, nastala v delovnih skupinah, bo ACS predstavil na letošnji prvi seji Nacionalnega odbora za 
TVU (predvidoma v začetku marca) ter jih smiselno vključil v Letni načrt in drugo dokumentacijo TVU 
2016.  
 
Mreža TVU bo povabljena na pripravljalni sestanek za TVU 2016, ki bo 10. marca 2016. 
 
 
Zapisala: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik v sodelovanju z delovno skupino TVU 
 

3. februar 2016 

http://tvu.acs.si/pobude
http://tvu.acs.si/stiki/index.php?nid=75&id=60

