
Koordinacija TVU in Parade učenja



74
partnerjev

350
delavnic

11600
udeležencev

Teden vseživljenjskega učenja



Informiranje, spodbujanje in prijava prirediteljev TVU

vedeti, kaj hočete 

predstaviti prednosti za partnerje

dobro opisati projekt

ves čas biti v stiku s partnerji



Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti in prireditev TVU

organiziranost 

odprtost 

širša slika

zaupanje



Pridobivanje finančnih sredstev za izpeljavo TVU

 MIZŠ

 lastna sredstva našega zavoda

 brezplačno izvajanje delavnic



Medijska promocija, skupno promocijsko gradivo ter 
spodbujanje raznolikih ciljnih skupin udeležencev
predstavitev partnerjev

FB skupina

skupna brošura 

seznam delavnic 

v časopisu o TVU, napovednik.si, mojaobcina.si, sms-i, FB, maili

 ambasadorji



Poročanje in evalvacija TVU ter pobude za razvoj

 neformalni zaključek

 evidenca in sproti obveščanje

 predstaviti prednosti

 biti na voljo



Parada učenja

1000
poslanih 
mailov

2500
obiskovalcev 

prireditve

49
partnerskih 
organizacij



1. FAZA
NAČRTOVANJE KONCEPTA

2. FAZA
ISKANJE PARTNERJEV

3. FAZA
ORGANIZACIJA PRIREDITVE

4. FAZA
REALIZACIJA



1. FAZA: NAČRTOVANJE KONCEPTA
CILJI

 vseživljenjsko učenje kot orodje za povezovanje različnih generacij 

 vsem obiskovalcem zagotoviti dejavnosti za vseživljenjsko učenje

 povezava partnerskih organizacij za boljše, večje, obširnejše dejavnosti

AKTIVNOSTI

 iskanje lokacije

 idejna zasnova prireditvenega prostora 

 idejna zasnova prireditve



2. FAZA: ISKANJE PARTNERJEV
CILJI

 poiskati partnerske organizacije, da bodo vse generacije 
zastopane v enaki meri, s podporo za ranljive ciljne 
skupine

POGOJ ZA SODELOVANJE

 izvedena aktivnost na Paradi učenja – nastop, poligon 
poleg stojnice 



3. FAZA: ORGANIZACIJA PRIREDITVE

vsaka aktivnost, ki je izvedena na Paradi mora biti zanimiva za širšo 
javnost in partnerje

partnerji imajo korist pri sodelovanju, da lahko tudi oni dobijo znanje 
brezplačno in hkrati imajo promocijo brezplačno

obveščanje javnosti – poslana novica na 300 novinarskih naslovov

vsi partnerji so obveščali svoje udeležence





4. FAZA: REALIZACIJA
 40 stojnic na Kongresnem trgu

 3 prizorišča za nastope, delavnice

 14 »poligonov«

 Program od 10.00 do 17.00 na 3 prizoriščih

VZPOREDNE DEJAVNOSTI

 Študijski krožek: izdelovanje filmčka

 Celoten program na odru je spremljal tolmač za gluhe




