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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) 2017 

12.–21. maj 2017 (12. maj–30. junij 2017) 

Letni načrt 

 
1 UVOD  
 
Teden vseživljenjskega učenja se je v enaindvajsetih letih uveljavil kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne 
izvajalce izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča uveljavljanje zamisli in prakse 
vseživljenjskega učenja v naši družbi.  

V letu 2017 bo Andragoški center Slovenije (ACS) v sodelovanju z Nacionalnim odborom TVU (NO TVU) ter s številnimi 
izvajalci in koordinatorji na državni in krajevni ravni to prireditev izpeljal dvaindvajsetič. V tednu od 12. do 21. maja 2017, 
pa tudi izven,1 bodo potekale raznovrstne predstavitvene, izobraževalne, informativno-svetovalne, družabne, kulturne in 
slovesne prireditve na državni in krajevni ravni.  

Vsebinske posebnosti TVU 2017: 

 Skupne akcije TVU 2017: 
o Moč in radost učenja (15. maj). 
o Erasmus+ ni mus, pomaga pa! (16. maj). 
o Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (17. maj). 
o Učenje in kultura z roko v roki (18. maj). 
o Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (19. maj). 
o Radi pišemo z roko (22. maj). 
o Z učenjem do zdravja  (23. maj). 

 

 Nacionalno odprtje TVU bo 12. maja že dvanajstič zapored organizirano na lokalni ravni, in sicer v sodelovanju z 
Zasavsko ljudsko univerzo v Trbovljah; na prireditvi bo predstavljenih 5 novih dobitnikov priznanj za promocijo učenja 
in znanja odraslih za leto 2016. 

 21. andragoški kolokvij bo osrednja strokovna razprava na nacionalni ravni; tema in termin še nista dokončno 
opredeljena.  

 TVU bo potekal pod okriljem vseevropske akcije 2017: Leto izobraževanja odraslih v Evropi pod sloganom Moč in 
radost učenja; pobudnik kampanje je Evropsko združenje za izobraževanje odraslih v Evropi (European Association for 
the Education of Adults – EAEA). 

 TVU se bo tudi letos povezoval s projektom Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2015–2017 (na 
kratko: projekt EPUO).  
 

Osrednji namen TVU je promocija vseživljenjskega učenja, ki je ključna pri uresničevanju številnih ciljev, prikazanih v 
Preglednici 1 v Prilogi 1. 

Kazalniki o dozdajšnji uspešnosti projekta TVU utrjujejo prepričanje, da Teden mora ostati vsakoletna prireditev in stalen 
projekt nacionalnega pomena, zato je za njegovo izpeljavo treba zagotavljati zanesljivo sistemsko financiranje. Temelji za 
slednje so postavljeni v Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) za obdobje 2013–2020 
in se uresničujejo z vsakokratnim Letnim programom izobraževanja odraslih. V tem dokumentu je TVU izrecno naveden 
v postavki Dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih (sredstva integralnega proračuna Ministrstva za 

                                                
1 Štejejo prireditve, organizirane od 12. maja do 30. junija 2017. 
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izobraževanje, znanost in šport), in vsebovan v postavki Programska ponudba in razvojno raziskovalna dejavnost (sredstva 
integralnega proračuna Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). 

 

Preglednica 2: Kazalniki uspešnosti TVU po letih 

Leto izpeljave Izvajalci Izpeljave prireditev Medijske objave Obiskovalci prireditev 

1996 74 500 163 10.000 

1997 137 1.000 623 22.320 

1998 267 1.500 457 30.000 

1999 374 1.900 600 35.000 

2000 500 1.900 820 40.000 

2001 545 3.400 1.400 40.000 

2002 563 3.072 1.230 50.600 

2003 488 3.052 1.284 76.343 

2004 482 4.040 1.441 57.606 

2005 381 3.685 1.033 44.898 

2006 474 4.050 1.439 107.317 

2007 403 3.770 1.532 70.532 

2008 676 4.820 1.713 116.182 

2009 747 4.806 1.815 nad 130.000 

2010 841 5.470 1.227 nad 134.000 

2011 881 6.482 1.457 nad 149.000 

2012 1.095 7.852 1.780 nad 153.000 

2013 1.288 9.440 2.168 nad 159.000 

2014 1.494 11.868 2.255 nad 256.000 

2015 1.711 10.990 okrog 3.000 nad 215.400 

20162 1.795 8.922 blizu 2.300 nad 156.812 

 

 
2 STRUKTURA DEJAVNOSTI ZA PROJEKT TVU 

 
Dejavnosti ACS za projekt TVU 2017 bodo potekale v treh sklopih: 

 nacionalna koordinacija TVU, ki obsega štiri skupine nalog: 

 konceptualno-razvojne naloge 

 sodelovanje z izvajalci in koordinatorji TVU 

 nacionalna promocija TVU 

 mednarodno sodelovanje 

 organizacija prireditev TVU na državni ravni, ki obsega nadaljnje tri skupine nalog: 

 priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih: priprava video portretov in promocija dobitnikov priznanj za leto 
2016 ter razpisni postopek za izbor dobitnikov priznanj za leto 2017 

 nacionalno odprtje TVU s podelitvijo priznanj ACS 

 andragoški kolokvij 

 dejavnosti projekta EPUO, ki se sofinancira iz programa Erasmus+, povezane s TVU 2017: 

 študijski obisk irskega festivala učenja 

 nadgradnja strateškega načrta ozaveščanja o pomenu učenja in priprava treh akcijskih načrtov 

 sedem strokovnih dogodkov na temo spodbujanja razvoja temeljnih zmožnosti odraslih. 
 
 

3 OPREDELITEV DEJAVNOSTI ZA PROJEKT TVU 2017 
  

3.1 Nacionalna koordinacija TVU 2017 
 

3.1.1  Konceptualno-razvojne naloge ACS za projekt TVU zajemajo upravljanje projekta, uveljavljanje strategije 
vseživljenjskosti učenja ter prizadevanja za tematsko obarvanost TVU. 

                                                
2 Podatki so odvisni od vsakoletnega deleža povratnih informacij, pridobljenih iz anket o izpeljavi prireditev TVU, ki je za leto 2016 več kot 90-odstoten. V primerjavi s 
prejšnjimi leti se je razširjeni termin TVU 2016 začel pol meseca kasneje, z nacionalnim odprtjem, torej 13. maja, in trajal tako kot poprej – do 30. junija. 
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Upravljanje projekta TVU poteka vse leto, začne se z oblikovanjem delovne skupine za TVU na ACS (glej Prilogo 2), 
pripravo osnutka letnega načrta TVU in njegovo predstavitvijo na seji NO TVU. Po potrditvi načrta člani delovne 
skupine skrbijo za izpeljavo posameznih nalog v skladu z zastavljenim terminskim načrtom. Svoje dejavnosti 
usklajujejo na rednih delovnih srečanjih. Vse leto je del upravljavskih nalog namenjen pridobivanju strateških 
partnerjev – pristojnih ministrstev, vključenih v uresničevanje ReNPIO, Zavoda RS za zaposlovanje, javnih zavodov 
na področju vzgoje in izobraževanja ter drugih ustanov in združenj na državni ravni. Ti bodo prevzeli usklajevalno 
vlogo, spodbudili k dejavnemu sodelovanju ustanove, članice svojih mrež, ter pomagali širiti vsebinske cilje TVU na 
področjih, za katera so pristojni. Med upravljavskimi nalogami je tudi pridobivanje dodatnih finančnih virov – 
donatorskih in sponzorskih sredstev ter sredstev iz evropskih projektov – in pokroviteljev TVU.  

V sklepnem delu projekta so upravljavske naloge namenjene predvsem ovrednotenju TVU ter predstavitvi poročila in 
analize pristojnim subjektom: NO TVU, koordinatorjem in izvajalcem TVU, sodelavcem ACS, mednarodnemu gibanju 
festivalov učenja ter drugi strokovni in širši javnosti. Pridobljeni rezultati in spoznanja so osnova za načrtovanje 
festivala učenja v naslednjem letu. 

V ta sklop nalog sodi tudi sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pri pripravi in izpeljavi 
postopka (razpisa) za sofinanciranje TVU. Medtem ko je bila denarna podpora v preteklosti namenjena sofinanciranju 
območnih oziroma tematskih koordinatorjev ter prirediteljev TVU, je to drugo postavko v letih 2016 in 2017 zamenjalo 
sofinanciranje nosilcev Parade učenja – Dneva učečih se skupnosti. 

Mejniki:  

Dogodki Termin Namen 

26. zaporedna seja NO TVU. 
 

22. marec  2017 

Obravnava naslednjih tem: 
- Poročilo TVU 2016. 
- Osnutek letnega načrta TVU 2017. 
- Sodelovanje NO TVU pri izpeljavi TVU 2017. 
- Seznanitev NO TVU z novostmi v projektu EPUO. 

Vsebinska podpora MIZŠ pri   
sofinanciranju območne in tematske 
koordinacije ter organizacije PU. 

Od januarja do 
junija 2017 

Izpeljava načina sofinanciranja TVU (razpisa) na temelju Letnega 
programa izobraževanja odraslih za leto 2017. 

 
Namen TVU je tudi uveljavljanje strategije vseživljenjskosti učenja v najširši in strokovni javnosti, zato sodi med 
konceptualno-razvojne naloge tudi priprava pisnih strokovnih in promocijskih gradiv (med njimi Osebne izkaznice 
projekta, Odgovorov na najpogosteje zastavljena vprašanja ipd.) ter udeležba na domačih in mednarodnih dogodkih, 
ki omogočajo širjenje te zamisli in promocijo kulture vseživljenjskosti učenja.  

Tematska obarvanost TVU za marsikaterega izvajalca prireditev TVU predstavlja pomembno usmeritev pri snovanju 
lastnega prispevka k festivalu učenja. Krovna tema TVU se je v preteklosti povezovala s temo evropskega ali 
mednarodnega leta. V letu 2016 Evropski parlament ni razglasil Evropskega leta, zato smo namesto skupnih tem 
prvič zasnovali skupne akcije, ki so naletele na odličen odziv. V letu 2017 smo opredelili nov nabor skupnih akcij: 

o Moč in radost učenja (15. maj) – nosilec ACS. 
o Erasmus+ ni mus, pomaga pa! (16. maj) – nosilec CMEPIUS. 
o Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (17. maj). 
o Učenje in kultura z roko v roki (18. maj) – nosilca Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in ACS. 
o Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (19. maj) – nosilec ZDUS. 
o Radi pišemo z roko (22. maj) – nosilec Grafologika. 
o Z učenjem do zdravja  (23. maj). 

Izvajalci in koordinatorji TVU 2017 bodo organizirali prireditve, namenjene ozaveščanju in informiranju čim širšega 
kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja, opredeljena z naštetimi akcijami. Slednje je mreža 
TVU opredelila na pripravljalnem sestanku za TVU (23. marca), niso pa obvezujoče. Prireditelji lahko zasnujejo svoje 
dogodke v povezavi z naštetimi akcijami/ temami, prilagojenimi okoliščinam, v katerih živijo in delujejo ter v časovnem 
obdobju, ki jim najbolj ustreza.  

 
3.1.2  Sodelovanje z izvajalci in koordinatorji TVU zajema pripravljalne in zaključne dejavnosti, posebna pozornost pa je 

namenjena delovanju mreže območnih in tematskih koordinatorjev TVU. 

Pripravljalne dejavnosti tečejo od januarja pa do začetka maja in zajemajo spodbujanje, obveščanje, usklajevanje in 
usmerjanje, svetovanje ter organiziranje srečanj z ustanovami in interesnimi skupinami, ki sodelujejo v projektu TVU 
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kot izvajalci prireditev na krajevni ravni. Temelj za sodelovanje je spletna ali pisna prijava dejavnosti v TVU. ACS 
za to nudi strokovno, svetovalno in informacijsko podporo vsem zainteresiranim ustanovam, skupinam in 
posameznikom. 

Vzpostavitev in krepitev mreže koordinatorjev TVU je razvojna naloga, ki je namenjena uveljavljanju 
decentraliziranega načina izpeljave TVU, temelječega na načelih prostovoljnega povezovanja izvajalcev in vsebin. 
Status koordinatorja TVU si vsako leto znova pridobi ustanova ali interesna skupina (npr. organizacijski odbor za 
TVU), ki deluje kot nosilec projekta TVU ter skrbnik njegovega razvoja in izpeljave na posameznem geografskem 
območju (območni koordinator) ali vsebinskem področju (tematski koordinator). Posamezna ustanova ali 
interesna skupina bo izrazila svojo pripravljenost, da prevzame vlogo koordinatorja, tako da bo v roku oddala 
Namero o prevzemu vloge koordinatorja TVU ter pri tem upoštevala Napotke in priporočila za koordinacijo 
TVU. Ti so vsako leto prenovljeni v skladu z aktualnimi potrebami in objavljeni na spletni strani 
http://tvu.acs.si/koordinatorji.  

Po presoji prejetih dokumentov bo ACS objavil seznam koordinatorjev TVU 2017, ki bo postal končen po tem, ko bo 
zaključen razpisni postopek za sofinanciranje koordinatorjev TVU. Vlogo koordinatorja lahko ima tudi ustanova, ki v 
tem postopku ni bila izbrana za sofinanciranje, ali ustanova, ki se zanj ni prijavila, vendar deluje v skladu z načeli 
kakovostne izvedbe TVU. 

Koordinatorji TVU se bodo srečevali na sestankih mreže TVU, obravnavali bodo skupne teme, izmenjevali izkušnje in 
stališča ter se med seboj povezovali. Enkrat letno se bodo udeležili sestanka o razvojnih vidikih TVU (več: 
http://tvu.acs.si/pobude). ACS jim bo vse leto nudil strokovno podporo pri izpeljevanju njihovih nalog. Predstavniki 
ACS se bodo udeleževali osrednjih prireditev na krajevni ravni, ki jih bodo koordinatorji pravočasno prijavili.  

Od leta 2016 naprej nekateri od srednjih in velikih koordinatorjev prevzemajo tudi izvedbo Parade učenja – Dneva 
učečih se skupnosti. Njeni organizatorji v letu 2017 bodo izbrani na temelju razpisnega postopka za sofinanciranje 
PU, delovali pa bodo v skladu z zasnovo PU, ki se je izoblikovala v letih 2013–2015, ko se je razvoj PU sofinanciral iz 
evropskih sredstev v okviru projekta EPUO, in je bila nadgrajena v posvetovalnem postopku s tedanjimi koordinatorji 
TVU in na sestanku za razvoj TVU. Koordinatorji PU bodo upoštevali Napotke in priporočila za organizacijo 
Parade učenja, ki jih je pripravil ACS. 

Drugi načini sodelovanja izvajalcev in koordinatorjev TVU: ACS bo posodabljal Borzo TVU, tj. spletno stran, na kateri 
se bodo predstavljali potencialni prireditelji TVU in kjer bo objavljeno tudi povpraševanje po vsebinah prireditev.  

Zaključne dejavnosti zajemajo pridobivanje povratnih informacij o izpeljavi prireditev TVU, ki jih izvajalci in 
koordinatorji zagotavljajo z izpolnitvijo anket. Ti podatki so osnova za analizo TVU, za določitev količinskih in 
kakovostnih kazalnikov njegove uspešnosti ter oblikovanje spoznanj in zamisli za naslednjo izpeljavo festivala učenja. 
Med zaključne dejavnosti sodi tudi izdaja potrdil posameznikom o sodelovanju v projektu TVU. Več o tem na spletni 
strani http://tvu.acs.si/sodelujoci/potrdila.  

Mejniki:  

Dogodki Termin Namen 

Pripravljalno srečanje izvajalcev in 
koordinatorjev TVU. 

23. marec 2017. 

Obravnava tem: 

 Poročilo o TVU 2016. 

 Izhodišča za Letni načrt TVU 2017. 
Razdelitev promocijskih gradiv. 

Rok za oddajo pisne namere o prevzemu 
vloge koordinatorja TVU 2017. 

15. marec 2017. 

Opredelitev mreže koordinatorjev TVU 2017. 
Objava končnega seznama koordinatorjev 
TVU 2017. 

April 2017. 

Rok za prijavo dejavnosti v TVU 2017  
(prek spleta, po e-pošti ali navadni pošti).    

Od 23. marca do 
5. maja 2017. 

Pregled podatkov o izvajalcih in prireditvah za spletni 
koledar.  

Zbiranje anket o izpeljavi TVU 2016. 
Od 1. junija do 

15. septembra 2017. 
Analiza podatkov o izpeljavi TVU 2017. 

Sestanek za razvoj TVU. September/oktober 2017. Razprava deležnikov o pobudah za razvoj TVU. 

Izdaja potrdil o sodelovanju v TVU. Junij do december 2017. 
Potrdila o nosilstvu TVU v ustanovi in splošna potrdila, 
izdana na temelju ankete in vloge za potrdilo. 

 
 

3.1.3  Nacionalna promocija TVU zajema tri področja: stike z javnostmi in promocijo v javnih občilih, skupno promocijsko 
in informativno gradivo, spletno zasnovani informacijski sistem TVU. 

http://tvu.acs.si/koordinatorji
http://tvu.acs.si/pobude
http://tvu.acs.si/sodelujoci/potrdila
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3.1.3.1 Stiki z javnostmi in promocija v javnih občilih: 

Prizadevanja za čim večjo in čim bolj prepoznavno medijsko promocijo TVU ter stiki z javnostmi potekajo vse leto. 
Obsegajo stalne osebne stike z novinarji in uredništvi, animiranje medijev za prevzem vidnejših vlog pri promociji 
TVU, pripravo skupnih pisnih gradiv pred TVU, med njim in po njem ter gradiv o dobitnikih priznanj, nastopanje v 
radijskih in TV-oddajah, sodelovanje v intervjujih, izjave za tiskane medije, pisanje promocijskih, informativnih in 
strokovnih člankov ter organizacijo novinarske konference na državni ravni. Novinarsko konferenco bo pripravil tudi 
organizator nacionalnega odprtja na dan slovesnosti. Sodelovali bomo z vsemi vrstami medijev, posebno pozornost 
pa bomo namenili novičarskim portalom (npr. www.24ur.com, mojaleta.si, www.seniorji.info, www.zurnal24.com). 

Posebni medij za nacionalno promocijo TVU bo že tretje leto zapored tudi e-Platforma za izobraževanje odraslih v 
Evropi – EPALE (http://ec.europa.eu/epale/sl). 

Mejniki: 

Dogodki Termin Namen 

Animacija medijev za predvajanje video 
portretov.  

Od marca do 
junija 2017. 

Zagotovitev možnosti za nagovor čim več ciljnih skupin. 

Obveščanje novinarjev oziroma uredništev. April in maj 2017. Zagotovitev čim boljše pokritosti medijskega prostora. 

Novinarska konferenca pred nacionalnim 
odprtjem TVU 2017. 

maj 2017.  

Sodelovanje z mediji v času TVU 2017. April, maj in junij 2017. Doseganje čim širšega kroga ciljnih javnosti. 

Promocija TVU 2017 v EPALE. Vse leto. 
Doseganje izobraževalcev odraslih in drugih deležnikov v IO 
ter spodbujanje, da se pridružijo procesu ozaveščanja o 
pomenu IO in VŽU. 

 
3.1.3.2 Skupno promocijsko in informativno gradivo TVU obsega več vidikov: 

Priprava celostne grafične podobe TVU pomeni posodobitev uveljavljene grafične podobe ter vsebinsko prilagoditev 
in posodobitev posameznih promocijsko-informativnih gradiv: več različic plakata, prijavnica za dejavnosti v TVU, 
papirna kocka in drugo drobno promocijsko gradivo. Posodobili bomo tudi spletno aplikacijo za naročanje tega 
gradiva, katerega rešitve bodo predstavljene na spletni strani http://tvu.acs.si/gradivo. 

Mejniki: 

Dogodki Termin Namen 

Različice logotipa TVU 2017. 
 

 
Februar in marec 2017. 

 

Omogočena uporaba logotipa za promocijo na lokalni ravni. 

Različice plakata TVU 2017 
(poln, tudi večjezični, in prazen). 

Skupno promocijsko gradivo TVU. 
 

Plakat Parade učenja 2017.   

Papirna kocka.  
 

Baloni TVU.  

Letak TVU (več različic). April 2017. 

Dopisni papir. Ponatis po potrebi. 

Panoji za razstavo TVU. Maj 2017. 

 
Za obeležitev jubilejnega, petnajstega festivala učenja, smo v letu 2010 pripravili potujočo razstavo Praznik učenja. 
Ta je bila v letih od 2010 do 2016 prikazana na 53 prizoriščih na lokalni in državni ravni, med drugim na nacionalnih 
odprtjih TVU, v Državnem zboru RS, na ministrstvih, pristojnih za delo, šolstvo in kulturo, in še marsikje (več na strani 
http://tvu.acs.si/razstava). Razstavne panoje bomo posodabljali in dopolnjevali ter v sodelovanju z mrežo TVU in NO 
TVU razstavo širili tudi v letu 2017. 

Spletna stran TVU (http://tvu.acs.si) spremlja projekt vse leto. Na njej so objavljene ključne informacije o projektu in 
njegovih posameznih vidikih. Prek spletne strani teče stalno obveščanje in spodbujanje k vključevanju v festival 
učenja (http://tvu.acs.si/koledar), njen sestavni del sta tudi spletna prijava dejavnosti (http://tvu.acs.si/prijava) ter 
spletno anketiranje (http://tvu.acs.si/anketa), ki pomenita interakcijo s prireditelji in koordinatorji TVU. Na spletni strani 
so objavljeni elementi celostne grafične podobe TVU in druga gradiva, pomembna za koordinatorje in izvajalce TVU. 
Spletna stran TVU je na voljo tudi v angleškem jeziku (http://llw.acs.si), na njej pa so objavljene le vsebine, zanimive 
za tuje obiskovalce. V letu 2017 bomo spletno stran postopoma prenavljali. 

Uveljavila se je tudi Facebook (FB) stran TVU (https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja), ki ima nad 
1.800 sledilcev. V letu 2017 bo namenjena sprotni promociji aktualnih dogodkov, še posebej pa proslavitvi 

http://www.24ur.com/
http://www.seniorji.info/
http://www.zurnal24.com/
http://ec.europa.eu/epale/sl
http://tvu.acs.si/gradivo
http://tvu.acs.si/razstava
http://tvu.acs.si/
http://tvu.acs.si/koledar
http://tvu.acs.si/prijava
http://tvu.acs.si/anketa
http://llw.acs.si/
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
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posameznih akcij. V letu 2017 bomo TVU promovirali tudi prek Twitter-ja (@TVUslo). Reklamno pasico bomo tudi 
letos uporabili za e-promocijo projekta. Pripravili bomo tudi razglednico TVU. 

TVU novičke (http://tvu.acs.si/novicke) so glasilo, ki spremlja potek projekta TVU v vseh njegovih fazah. V letu 2016 
smo izdali eno številko, informativni in promocijski članki o TVU pa so bili objavljeni tudi v e-Novičkah, glasilu ACS, v 
posebni rubriki Teden vseživljenjskega učenja 2016. Prakso obveščanja prek e-Novičk ACS bomo nadaljevali, 
obenem pa v letu 2017 izdali eno številko spletnih TVU novičk. 

Mejniki:  

Dogodki Termin Namen 

Nadgradnja in začetna posodobitev spletne strani.  Marec in april 2017. 
Nadgrajeni in posodobljeni slovenska in angleška spletna 
stran TVU. 

Postopna prenova spletne strani.  Vse leto. 
Prenovljeni posamezni deli slovenske in angleške spletne 
strani TVU. 

Posodabljanje in dopolnjevanje vsebin slovenske 
in angleške spletne strani TVU. 

Vse leto. 
Podpora posameznim fazam projekta TVU ter informacije za 
deležnike TVU in najširšo javnost. 

Sprotne objave na FB in Twitter strani TVU.  Vse leto. 
Promocija posameznih faz projekta TVU. 

TVU novičke. November/december. 

 

3.1.3.3 Spletno zasnovani informacijski sistem TVU (IS TVU) s svojimi štirimi moduli podpira spletno prijavo 
izvajalcev in prireditev, predstavitev informacij v spletnem koledarju prireditev ter spletno anketiranje in analizo TVU. 
V letu 2016 bo IS TVU nadgrajen in posodobljen v skladu s priporočili, ki bodo temeljila na analizi mnenj posameznih 
skupin njegovih uporabnikov.  

Največji informativno-promocijski naboj ima spletni koledar prireditev TVU (http://tvu.acs.si/koledar), ki je edini zbirni 
pregled prireditev TVU na državni in krajevni ravni. Namenjen je najširši javnosti, ki lahko prireditve poišče glede na 
kraj in čas izpeljave, vsebino prireditev in nekatera druga merila. Spletni koledar omogoča najrazličnejše poizvedbe, 
njihov natis pa tudi izvoz pridobljenih podatkov v druge elektronske formate, primerne za nadaljnjo obdelavo (npr. 
natis območnih koledarjev). V letu 2017 bomo posebno pozornost namenili vodenju statistike obiskov, iskanje 
informacij pa še bolj prilagodili uporabnikom.  

Mejniki: 

Dogodki Termin Namen 

Nadgradnja in posodobitev modula Prijava.  Marec 2017. Omogočen spletni vnos podatkov o izvajalcih in prireditvah. 

Nadgradnja in posodobitev modula Spletni 
koledar.  

April 2017. Omogočen prikaz podatkov v spletnem okolju. 

Objava spletnega koledarja. 
Sproti oziroma 
5. maja 2017. 

Objava uradne različice spletnega koledarja. 

Nadgradnja in posodobitev modula Anketa.  Maj 2017. Omogočena spletni vnos anket ter prva obdelava podatkov. 

Nadgradnja in posodobitev modula Analiza.  Junij 2017. Omogočena končna obdelava podatkov za analizo TVU. 

 
3.1.4  Mednarodno sodelovanje obsega udeležbo v mednarodnem gibanju festivalov učenja, ki združuje ustanove in 

nacionalne koordinatorje festivalov učenja po vsem svetu. Gibanje je v preteklosti koordiniral UNESCOV inštitut za 
vseživljenjsko učenje v Nemčiji. Urejali so spletno stran (http://www.unesco.org/education/uie/InternationalALW), 
spodbujali izmenjavo izkušenj in informacij ter organizirali občasna srečanja nacionalnih koordinatorjev. TVU je bil v 
tem gibanju prisoten, pri snovanju razvoja mednarodnega gibanja festivalov učenja pa dejavno sodelujemo tudi v 
obdobju, ko tovrstnega povezovanja ni več. 

Mednarodno sodelovanje bomo uresničevali tudi z udeležbo in predstavitvijo promocijskih gradiv TVU na 
mednarodnih srečanjih in dogodkih ter s pripravo prispevkov za morebitne tuje publikacije.  

Mednarodno sodelovanje pričakujemo tudi v okviru projekta EPUO 2015–2017, saj bomo na sestankih evropske 
mreže nacionalnih koordinatorjev poročali o dejavnostih v projektu, te pa so nekatere neposredno povezane s 
projektom TVU. Predstavnike te mreže, zlasti iz sosednjih držav, bomo vabili na prizorišča TVU in Parade učenja. V 
začetku leta bomo obiskali irski festival učenja (AONTAS Adult Learners' Festival, 6.–10. marec) ter si z organizatorji 
izmenjali izkušnje in zamisli, s pridobljenim pa obogatili koncept TVU v tem in prihodnjih letih. 

 
 
 

http://tvu.acs.si/novicke
http://tvu.acs.si/koledar
http://www.unesco.org/education/uie/InternationalALW
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3.2 Organiziranje prireditev TVU 2017 na državni ravni 
 
3.2.1  Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih – načrtujemo dva sklopa dejavnosti na tem področju: 

 snemanje portretov in priprava video predstavitev življenjskih zgodb petih novih dobitnikov priznanj ACS, ki so 
bili izbrani decembra 2016 po Pravilniku o podeljevanju priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih; uvodni 
del celotne video predstavitve tokratnih dobitnikov priznanj bo namenjen promociji TVU; dogovarjanje z 
državnimi in krajevnimi TV mediji pa tudi koordinatorji in izvajalci TVU za predvajanje video portretov in drugo 
medijsko promocijo na obeh ravneh; prenova celostne grafične podobe priznanj v skladu s CGP TVU. Priznanja 
bodo podeljena na nacionalnem odprtju TVU 2017. ACS si bo prizadeval za pridobitev knjižnih nagrad, o 
dobitnikih priznanj bo vodil foto in video arhiv ter jih predstavil v TVU novičkah, e-Novičkah ACS, na spletnih 
straneh TVU (http://tvu.acs.si/priznanja in http://llw.acs.si/awards) ter na FB strani TVU 
(https://www.facebook.com /TedenVsezivljenjskegaUcenja);  

 izpeljava prve faze procesa pridobivanja dobitnikov priznanj za leto 2017: priprava razpisa in razpisne 
dokumentacije, objava razpisa v različnih medijih, spodbujanje potencialnih predlagateljev in svetovanje pri 
izpolnjevanju predlogov, zbiranje in urejanje prijav ter priprava gradiva za komisijo. Ta v skladu s Pravilnikom 
izbere največ 10 dobitnikov, zadnja leta pa zaradi varčevalnih ukrepov po 5 dobitnikov. Po izboru, opravljenem v 
oktobru ali novembru, sledi obveščanje predlagateljev in kandidatov ter objava informacij o novih dobitnikih v 
glasilih ter na spletnih straneh TVU in ACS.  

 V okviru naloge bomo izpeljevali tudi promocijsko kampanjo Zgledi vlečejo (ZV), in sicer bomo nadgrajevali in 
posodabljali multimedijski portal ter širili dozdajšnje produkte te kampanje. 

Mejniki: 

Dogodki Termin Namen 

Snemanje portretov in montaža video predstavitev 
dobitnikov priznanj 2016. 

Od marca 
do aprila 2017. 

Predstavitev življenjskih zgodb dobitnikov priznanj na 
video nosilcih za TV in multimedijsko promocijo.  

Animacija izvajalcev TVU za predvajanje video 
portretov.  

Od aprila do 
junija 2017. 

Promocija dobitnikov priznanj.  
 

Spletna objava video portretov.  Maj 2017. Spletna promocija primerov dobre prakse. 

Slovesna podelitev priznanj. 12. maj 2017. Osrednji del slovesnega odprtja TVU. 

Razpis za priznanja za promocijo učenja in znanja 
odraslih za leto 2017. 

Od 15. septembra do 
14. oktobra 2017. 

Zbiranje predlogov za leto 2017. 

Izbor dobitnikov priznanj za leto 2017. November/december 2017. Objava rezultatov izbora na spletnih straneh TVU in ACS. 

Posodabljanje in nadgradnja MM portala Zgledi 
vlečejo. 

Vse leto. 
Dodajanje in posodabljanje vsebin ter nadgradnja 
uporabniške izkušnje s portalom (prek telefona, tablice). 

 
3.2.2  Nacionalno odprtje TVU 2017 – naloge zajemajo organizacijo novinarske konference ter slovesnega odprtja TVU na 

državni ravni. Dejavnosti za izpeljavo odprtja TVU obsegajo pridobitev ustrezne lokacije, snovanje in izpeljavo 
formalnega in kulturnega programa prireditve, organiziranje pogostitve ter druge vidike tega dogodka v skladu s 
konkretnim akcijskim načrtom. Osrednji del programa nacionalnega odprtja je podelitev priznanj za promocijo učenja 
in znanja odraslih za leto 2016. 

Slovesno odprtje smo že desetkrat zapored uspešno izpeljali na krajevni ravni, in sicer na Jesenicah (2006), v 
Postojni (2007), Mariboru (2008), Novem mestu (2009), okolici Radeč (2010), Žalcu (2011), Murski Soboti (2012), 
Novi Gorici (2013), Slovenj Gradcu (2014, v Črnomlju (2015) ) in nazadnje v Velenju (2016). Na temelju že 
uveljavljenih Izhodišč za prenos nacionalnega odprtja TVU na lokalno/območno raven bo slovesnost letos organiziral 
območni koordinator TVU, Zasavska ljudska univerza, v sodelovanju z ACS. Slednji bo prireditelju nudil strokovno 
podporo in iz proračuna za projekt TVU kril del stroškov v skladu s posebnim dogovorom. Izbor organizatorja je 
potrdil NO TVU na svoji 25. seji v znak priznanja Zasavski ljudski univerzi za dolgoletno sodelovanje v TVU. 

Prireditev bo v petek pred uradnim začetkom TVU, da bi se izognili podvajanju prireditev na državni in krajevni 
ravni ter omogočili udeležbo tudi tistim, ki so sicer zaposleni z organiziranjem lastnih prireditev.  

Mejniki: 

Dogodki Termin 

Pripravljalne dejavnosti po akcijskem načrtu. Od februarja do maja 2017. 

Nacionalno odprtje TVU 2017.  12. maj 2017 v Trbovljah. 

 
 

http://tvu.acs.si/priznanja
http://llw.acs.si/awards
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3.2.3  Andragoški kolokvij – naloge za izpeljavo 21. andragoškega kolokvija zajemajo vsebinski in organizacijski del te 
tradicionalne, osrednje strokovne prireditve ACS v TVU. Vsebinski del nalog obsega opredelitev zasnove, pripravo 
vabila in predstavitve za medije, organiziranje srečanj programskega odbora, povabila referentom in dogovarjanje z 
njimi, vsebinsko pripravo gradiv ter strokovno izpeljavo in končno ovrednotenje kolokvija. Organizacijski del obsega 
naloge, ki zajemajo pridobitev lokacije, animacijo udeležencev, medijsko in spletno promocijo, informiranje in 
promocijo kolokvija prek spletne in FB strani TVU, dogovarjanje z nastopajočimi, postopek prijave, zbiranje 
prispevkov in pripravo gradiv, objavo prispevkov na spletnih straneh (http://tvu.acs.si/ak oziroma http://llw.acs.si/ac) 
ter sâmo organizacijo kolokvija. 

Tema enodnevnega 21. andragoškega kolokvija še ni dokončno dorečena.  

 

Mejniki: 

Dogodki Termin 

Pripravljalne dejavnosti po akcijskem načrtu. Od aprila do maja/junija 2017. 

Prijava udeležencev. Še ni opredeljeno 

21. andragoški kolokvij. 3. in 4. oktober. 

 
 
3.3 Dejavnosti projekta EPUO, povezane s TVU 2017 

Projekt Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2015–2017 v Sloveniji (na kratko 'projekt EPUO'), 
75-odstotno sofinanciran iz programa Erasmus+, je tesno povezan s Tednom vseživljenjskega učenja vse od leta 2012. 
Po eni strani temelji na izkušnjah, pridobljenih v več kot dveh desetletjih organiziranja festivala učenja, po drugi strani 
pa prispeva nove pristope in širi razsežnosti TVU.  

V obdobju 2013–2015 je bil razvit koncept 'Parade učenja (PU) – Dnevov učečih se skupnosti' in izpeljana so bila tri 
zaporedja PU – vsako leto na 7 novih prizoriščih. Parada učenja je kot 'Dan učečih se skupnosti' našla svoje mesto 
med akcijami TVU 2016, urejeno pa je tudi njeno sofinanciranje iz slovenskih proračunskih sredstev na temelju razpisa 
MIZŠ na predvidoma 15 prizoriščih. S tem sta zagotovljena ohranitev in nadaljnji razvoj tega uspešnega in prodornega 
pristopa k promociji vseživljenjskega učenja.  

V letu 2015 je bilo v projektu EPUO izpeljanih 21 strokovnih dogodkov za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti za 
štiri ciljne skupine – mlade, brezposelne, priseljence in podeželsko prebivalstvo. Ti dogodki so omogočali strokovna 
srečanja deležnikov na lokalni ravni ter praktična usposabljanja učečih se. Oboje je prineslo zanimiva spoznanja in 
priporočila, predstavljena na 19. andragoškem kolokviju in v e-Biltenu Parade učenja 2015. V letu 2016 smo nadaljevali 
s strokovnimi dogodki po nekoliko spremenjenem konceptu in jih izpeljali na sedmih prizoriščih. Več o dejavnostih 
projekta EPUO v letu 2016 je objavljeno v e-biltenu. 

V letu 2017 bo osrednji del prizadevanj spet usmerjen v organiziranje strokovnih dogodkov EPUO, ki bodo izpeljani v 
času TVU. Štirje dogodki bodo še naprej nagovarjali izobraževalno prikrajšane ciljne skupine: mlade, brezposelne, 
priseljence in podeželsko prebivalstvo. Pri treh dogodkih bo poudarek na pridobivanju ključnih kompetenc za dejavno 
vključevanje v učeče se skupnosti treh skupin (podeželskega prebivalstva, mlajših in starejših odraslih – vseh z nizko 
stopnjo izobrazbe oziroma nizkimi kvalifikacijami).  

Poleg tega bomo oblikovali končno različico razširjene strategije ozaveščanja ter treh tematskih akcijskih načrtov. Za 
projekt TVU bo posebnega pomena prej omenjeni študijski obisk irskega festivala učenja, na katerem bodo pridobljene 
zamisli za nove promocijske pristope. 

O naštetih dejavnostih bomo politično, strokovno in širšo javnost obveščali prek že uveljavljenih načinov informiranja in 
diseminacije, posebno pozornost pa posvetili obveščanju evropske in domače javnosti prek EPALE. 

 

Mejniki: 

Dogodki Termin Namen 

Delovanje nacionalnega 
koordinacijskega telesa 
(Koordinacija izobraževanja 
odraslih). 

Do konca oktobra 2017. Usmerjanje in spremljanje poteka projekta EPUO (posledično pa 
tudi TVU). 

Nadgradnja strateškega načrta 
TVU v strategijo ozaveščanja ter 

Do konca oktobra 2017. Povečati vlogo treh ministrstev pri promociji IO in VŽU, opredeliti 
učinkovite medijsko in vizualno promocijo ter povečati vlogo učečih 

http://tvu.acs.si/ak
http://llw.acs.si/ac
http://tvu.acs.si/paradaucenja
http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/
http://tvu.acs.si/ak/2015/index.php?nid=616&id=941
http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2015_E-bilten_SLO_Final.pdf
http://tvu.acs.si/datoteke/EPUO2016/bilten/E-bilten_2016_SLO_final.pdf
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oblikovanje treh akcijskih načrtov se v procesu ozaveščanja. 

Štirje strokovni dogodki EPUO za 
razvoj temeljnih zmožnosti odraslih. 

Maj in junij 2017. Dogodki nacionalnega pomena, izpeljani na lokalni ravni in  
namenjeni izobraževalno prikrajšanim: mladim, brezposelnim, 
priseljencem in podeželskemu prebivalstvu. 

Trije strokovni dogodki EPUO za 
dejavno vključevanje v učeče se 
skupnosti. 

Maj in junij 2017. Dogodki nacionalnega pomena, izpeljani na lokalni ravni in  
namenjeni izboljšanju zaposljivosti treh ciljnih skupin: 
podeželskega prebivalstva, mlajših in starejših odraslih. 

Mednarodni zaključni dogodek 
EPUO 

3. in 4. oktober 2017. Povzetek pridobljenih spoznanj in priporočil. Dogodek bo povezan 
z 21. andragoškim kolokvijem 

Informacijsko-promocijska podpora 
(spletna stran, e-bilten in drugo). 

Do konca oktobra 2017. Zagotavljanje informacij o projektu, interakcija soustvarjalcev 
projekta, promocija in arhiviranje doseženega. 

 
 
 
 
4 FINANCIRANJE TVU 2017 
 
Izpeljavo načrta TVU 2017 bosta denarno podprli:  

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki na temelju Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2017 
in v okviru postavke Dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih namenja sredstva integralnega proračuna 
v predvideni višini 114.000 EUR mreži partnerjev v projektu TVU 2017, in sicer za območno oziroma tematsko 
koordinacijo ter organizacijo PU – Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih 
v letu 2017, odprt od 24. februarja do 10. marca 2017; 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki na temelju Letnega programa izobraževanja 
odraslih za leto 2016 in v okviru postavke Programska ponudba in razvojno raziskovalna dejavnost, potrebna za 
izvajanje izobraževanja odraslih, oziroma letnega načrta dela ACS zagotavlja sredstva integralnega proračuna v 
predvideni višini 35.000 EUR za pokritje materialnih stroškov nacionalne koordinacije TVU in organizacije prireditev 
TVU 2017 na državni ravni ter stroškov dela delovne skupine za TVU na ACS. 

Izvajalci in koordinatorji TVU bodo vlagali tudi precej lastnih sredstev, skupaj z ACS pa si bodo prizadevali tudi za pridobitev 
sponzorjev, donatorjev in drugih virov.  

 
 
5 VELJAVNOST 
 
Osnutek letnega načrta TVU 2017 je pripravila delovna skupina za TVU na ACS, dopolnjen pa je z dogovori, sprejetimi na 
sestanku z mrežo TVU, 23. marca 2017. Predstavljen in načelno sprejet je bil na 26. redni seji Nacionalnega odbora za 
TVU, dne 22. marca 2017. V veljavo stopi po potrditvi Letnega programa izobraževanja odraslih s strani Vlade RS in 
Letnega načrta dela ACS. 
 
 
 

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik Mag. Andrej Sotošek 
 

Vodja projekta TVU 
 

Direktor ACS 
 
 

Elvira Šušmelj 
 

Predsednica Nacionalnega odbora za TVU 

http://www.mss.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
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Preglednica 1: Cilji TVU  PRILOGA 1 
 

Cilji TVU, povezani z naravnanostjo 
in vrednotami posameznika in družbe 

Cilji TVU, povezani s  
prakso izobraževanja in učenja 

Cilji TVU, povezani s teorijo 
izobraževanja in učenja 

Cilji TVU, povezani s  
politiko izobraževanja 

 

 Ozaveščanje javnosti o pomembnosti in 
vsenavzočnosti učenja v vseh starostnih obdobjih in 
na vseh področjih javnega in zasebnega življenja; 

 prepoznavanje dometa vseživljenjskega učenja – 
časovna (life-long) in vsebinska (life-wide) 
razsežnost; 

 krepitev zavedanja, da je učenje pomembna prvina 
vsake dejavnosti in da je pogoj za doseganje tako 
kakovosti življenja nasploh kot tudi uspešnosti 
poklicnega in drugega organiziranega dela; 

 promoviranje enakovrednosti in uravnoteženosti 
štirih stebrov vseživljenjskega učenja:* učenje kot 
pridobivanje znanja, učenje kot usposabljanje za 
delo, učenje za kakovostno bivanje v skupnostih in 
učenje za osebno rast; 

 spodbujanje pozitivnega odnosa do vseh oblik 
formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja, 
še zlasti pa za preseganje stereotipnih predstav o 
tem, kaj učenje je in čému je namenjeno;  

 prebujanje radovednosti in oblikovanje novih potreb 
po učenju; 

 uveljavljanje glasu učečih se; 

 vzpostavljanje okoliščin za medsebojno 
razumevanje, sprejemanje in sodelovanje tudi 
nasprotujočih si taborov (formalnega in 
neformalnega sektorja, vladnih in nevladnih 
organizacij), generacijsko, politično ali nazorsko 
različnih; 

 spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti odraslih; 

 spodbujanje učenja za medkulturno razumevanje in 
sodelovanje. 

 

 Spodbujanje večje udeležbe v vseh oblikah učenja, 
večje socialne vključenosti in zaposljivosti ter boljših 
pogojev za aktivno državljanstvo; 

 spodbujanje in krepitev učečih se posameznikov, da 
izražajo svoje učne potrebe in iščejo možnosti 
izobraževanja; 

 seznanjanje javnosti z možnostmi za učenje in z 
možnostjo priznavanja neformalno pridobljenih znanj, 
veščin; 

 spodbujanje oblikovanja še kakovostnejše izobraže-
valne in učne ponudbe v državi; 

 zagotavljanje informiranja in svetovanja 
udeležencem, morebitnim udeležencem in 
neudeležencem izobraževanja; 

 krepitev virov in omrežij, ki omogočajo uspešno 
učenje tako na krajevni ravni kot tudi na drugih 
ravneh (državni, območni, po področjih dejavnosti 
itn.), in pospeševanje povezovanja ter medsebojnega 
sodelovanja teh virov in omrežij; 

 vzpostavljanje pogojev za medsebojno spoznavanje 
in oblikovanje trajnih partnerstev bodisi na nekem 
geografskem območju bodisi na vsebinskem 
področju; 

 proslavitev izjemnih dosežkov pri učenju in 
ustvarjalnem udejstvovanju; 

 vzpostavljanje različnih oblik zagovorništva, da glas 
učečega se postane slišen in vpliven na strokovni in 
politični ravni; 

 opozarjanje na vlogo sredstev javnega obveščanja 
(medijev) in drugih dejavnikov javnosti pri razvijanju 
in pospeševanju možnosti učenja in izobraževanja. 
 

 

 Zagotavljanje možnosti za 
premislek o stanju ter 
perspektivah teorije in prakse na 
področju vseživljenjskega učenja; 

 opredeljevanje in predstavljanje 
ključnih strokovnih tem v 
izobraževanju in učenju; 

 sodelovanje pri pripravi strateških 
dokumentov na različnih ravneh 
vseživljenjskega učenja in 
izobraževanja odraslih; 

 omogočanje izmenjave mnenj 
med teoretiki in praktiki na 
prizoriščih TVU; 

 krepitev raziskovalne dejavnosti 
na področju vseživljenjskega 
učenja. 

 

 Promoviranje in zagovarjanje 
vseživljenjskega učenja na državni 
in krajevni ravni; 

 doseganje enakopravnosti 
sistemskega obravnavanja 
izobraževanja mladih in odraslih v 
celovitem sistemu vseživljenjskega 
učenja; 

 opozarjanje na pomen učenja tako 
za posameznika kot tudi za 
organizacijo, skupnost in državo ter 
za celoten družbeni razvoj; 

 usmerjanje pozornosti na sodobne 
probleme v politiki izobraževanja; 

 vzpostavljanje povezav ter krepitev 
medsebojnega razumevanja 
delujočih v izobraževanju: 
teoretikov, praktikov, udeležencev 
in politikov; 

 promoviranje ciljev politike 
izobraževanja na državni ravni in 
ravni EU s ciljem, da jih 
posamezniki spoznajo in jih 
sprejmejo za svoje; 

 odpiranje novih možnosti za razvoj 
neformalnega učenja, predvsem 
skupnostnega, ki vplivajo na razvoj 
lokalnih okolij, trajnostni razvoj ter 
zagotavljajo večjo povezanost med 
ljudmi. 

*Delors et al. (1996): Učenje, skriti zaklad. Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana   
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ORGANIZACIJA DELA ZA PROJEKT TVU 2017 PRILOGA 2 
  

 

1. Nacionalni odbor za TVU 

Člani NO TVU, imenovani s sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport, št. 024-4/2016/2 z dne 15. 1. 2015, so:  
 

 Elvira Šušmelj, predsednica (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih) 

 mag. Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo)  

 Darja Čot (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)  

 mag. Katja Dovžak (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor za višje šolstvo in izobraževanje odraslih)  

 Tatjana Gostiša (Vitra, Center za uravnotežen razvoj, Cerknica, predstavnica izvajalcev TVU) 

 Darijan Novak (Andragoški center Slovenije)  

 mag. Zvonka Pangerc Pahernik (Andragoški center Slovenije)  

 mag. Andrej Sotošek (Andragoški center Slovenije)  

 Branimir Štrukelj (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije)  

 Barbara Vrhovnik (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije)  
 
 

2. Delovna skupina za pripravo in izpeljavo TVU 2017 na ACS 

Vodja projekta in nacionalna koordinatorica TVU: mag. Zvonka Pangerc Pahernik. 
Drugi člani delovne skupine za TVU: Erika Brenk, Simona Kavčič, Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, Mateja Pečar. 
Grafične rešitve: David Fartek. 
Informacijske rešitve: Franci Lajovic. 
 
Področja dela:  

2.1 Nacionalna koordinacija TVU 2017:  

 Konceptualno-razvojne naloge  

 Sodelovanje z izvajalci  

 Nacionalna promocija TVU:  

o stiki z javnostjo in medijska promocija  

o skupno promocijsko in informativno gradivo  

o informacijski sistem TVU  

 Mednarodno sodelovanje 

2.2 Organizacija prireditev TVU 2017 na nacionalni ravni:  

 Priznanja ACS 2016 in 2017 ter promocijska kampanja Zgledi vlečejo 

 Nacionalno odprtje TVU na krajevni ravni (soorganizacija)  

 21. andragoški kolokvij 
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3. Komisija za podeljevanje priznanj ACS za promocijo učenja in znanja odraslih 

Člani komisije, ki jih je za dobo štirih let imenoval Svet ACS na svoji 6. korespondenčni seji, 29. septembra 2015, so: 

 Irena Kuntarič Hribar (Strokovni svet za izobraževanje odraslih) 

 mag. Zvonka Pangerc Pahernik (Andragoški center Slovenije, vodja projekta TVU) 

 dr. Nevenka Bogataj (Andragoški center Slovenije) 

 Darja Čot (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektor za vseživljenjsko učenje) 

 mag. Katja Dovžak (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih) 

 Alenka Grželj (Svet Andragoškega centra Slovenije) 

 Gorazd Jenko (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) 

 mag. Andrej Sotošek, pridruženi član (direktor Andragoškega centra Slovenije, ustanove, podeljevalke priznanj, pridruženi član) 

 Ida Srebotnik (Andragoško društvo Slovenije) 

 Elvira Šušmelj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, predsednica Nacionalnega odbora za TVU) 
 


