
 

Pripravljalni sestanek za 
  

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017 
 

23. marec 2017 na MIZŠ 



Potek sestanka 

• Pogled na TVU 2016 

 Kazalniki in dosežki 

 Skupne akcije TVU 

• Dogodki v vmesnem obdobju  

 Pobuda EAEA: Leto izobraževanja odraslih v Evropi 

 Študijski obisk na Irskem (marec 2017) 

• Izhodišča za TVU 2017 

 Temeljne informacije in napotki 

 Akcije TVU 2017 

• TVU se povezuje 

 Projekt EPUO, EPALE 



Pomembne dejavnosti v vmesnem obdobju 

• Pobuda EAEA: Leto izobraževanja odraslih v Evropi 
 Slogan: Moč in radost učenja 

 Manifest o učenju odraslih v 21. stoletju (EAEA in ACS) 

o spletna stran ACS: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=381 

o angleška različica: Manifesto for Adult Learning in the 21st Century 

o slovenska različica s slovenskimi primeri: Manifest za učenje odraslih v 21. 

stoletju in istoimenski letak 

 

• Študijski obisk na Irskem (projekt EPUO, objave v EPALE) 

 Glas učečih se 

 Promocijski prijemi 

 Učeče se skupnosti … 

http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=381
http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/manifesto/manifesto.pdf
http://arhiv.acs.si/publikacije/bw_manifesto_full_sl1.pdf
http://arhiv.acs.si/publikacije/bw_manifesto_full_sl1.pdf
http://arhiv.acs.si/publikacije/manifesto1pagers_sl1.pdf


Vloga ACS v projektu TVU 2017 

Nacionalna koordinacija: 

• konceptualno-razvojne 

naloge  

• sodelovanje z mrežo TVU 

• nacionalna promocija 

(vizualna, medijska) 

• mednarodno sodelovanje 

Prireditve na državni ravni: 

• soorganizacija nacionalnega 

odprtja TVU 

• Počastitev dobitnikov priznanj 

ACS 2016 in izbor za leto 

2017 

• 21. andragoški kolokvij 

     

Nadaljujemo s skupnimi akcijami TVU! 



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). 

 



Časovni mejniki 

o Seja NO za TVU: 22. marec 

o Nacionalno odprtje: 12. maja v Trbovljah 

o Ožji termin: od 12. do 23. maja 

o Širši termin: od 12. maja do 30. junija 

o Andragoški kolokvij: september/oktober 
 

Sodelovanje 

o Pismo o nameri (za ACS): 15. marec 

o Javni razpis MIZŠ (24. 2.–10. 3.), izbor začetek aprila 

o Prijava dejavnosti: od 27. marca do 5. maja  

o Prva celovita objava koledarja: 5. maj 

 



Sofinanciranje TVU – razpis MIZŠ (114.000 EUR) 

• Koordinacija TVU 

– Načrt koordinacije TVU 

– Napotki in priporočila za koordinacijo TVU 

– Tarifni razredi – enaki kot lani 

• Parada učenja – Dan učečih se skupnosti 

– Načrt Parade učenja  

– Napotki in priporočila za organizacijo PU 

– 3.000 EUR/PU 

• Merila: poudarek na kakovosti, dodani vrednosti, delovanju v 

skupno dobro članov lokalnih mrež TVU 



Drugi napotki 

• Promocijska podpora TVU 2017 

o Spletna stran TVU, e-rešitve, tiskano in drugo gradivo, TVU 

novičke 

o Razstava TVU Praznik učenja 

o FB stran TVU 

• Informacijska podpora TVU 2017 

o IS TVU 

o Prijava dejavnosti in koledar prireditev 

o Anketa TVU in medijske objave  

o Potrdila o sodelovanju 

 

 



TVU 2017 – državna raven 

• Nacionalno odprtje v Trbovljah: 12. maj ob 11. uri 

(Zasavska ljudska univerza v sodelovanju z ACS)  
 

• Interesenti za izvedbo nacionalnega odprtja TVU: 

– 2018: Knjižnica Šmarje pri Jelšah 

– 2019: LU Kranj, LU Tržič 

– 2020: LU Slovenska Bistrica,  

– 2022: Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza 

• Počastitev dobitnikov Priznanj ACS 2016 in izbor 

dobitnikov za leto 2017 
 

• Andragoški kolokvij v Ljubljani: september/oktober 2017 

(na temo neformalnega izobraževanja odraslih, združen z 

zaključnim strokovnim dogodkom EPUO) 

 

 



TVU se povezuje 

• Projekt EPUO (Uresničevanje Evropskega programa za 

učenje odraslih 2015–2017) v letu 2017 

o Študijski obisk na Irskem 

o Nadgradnja strateškega načrta za ozaveščanje o pomenu IO in 

akcijski načrti 

o 7 dogodkov za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti odraslih ter 

zaključni dogodek 

o E-bilten 

o Prijava novega projekta za obdobje 2017–2019 (rok: 12. maj) 

• EPALE (ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi) 

• Evropski teden poklicnih spretnosti – prispevki s področja 

izobraževanja odraslih (20.–24. november 2017) 


