Kratko poročanje koordinatorjev o največjih uspehih v TVU 2018
Marko Dotzauer, Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana:


Povezava delavnic z globalnim dnevom velnesa; povezovanj in učenje na globalni ravni; povezava
udeležencev TVU s študenti.

Jana Turk Šulc, Knjižnica Šmarje pri Jelšah:



Nacionalno odprtje TVU 2018, ki so ga izpeljali njihovi
učeči se; v ospredju vseh prireditev so bili učeči se
Festival amaterskega in neodvisnega filma je bila glavna
spremljevalna dejavnost

Lea Zlodej, LU Postojna:


PU je postala stalnica v občini Postojna in Pivka;
podizvajalci zdaj že kar sami stopijo v stik z LU Postojna

Nina Triller Albreht, LU Škofja Loka:


Za vsakogar se je našla brezplačna priložnost za učenje

Sabina Cokan, UPI LU Žalec:




Zavzetost podizvajalcev za sodelovanje
Poudarek na kulturni dediščini; v kroženju je knjiga KD po občinah v Savinjski knjigi , kamor
zapisujejo mnenja o KD
Zaradi akcije Kultura in učenje z roko v roki več sodelovanja s šolami

Daniela Hozjan, ZKD Lendava:



Poudarek na kulturi
Širitev delovanja tudi na druga društva, npr. planinska

Tjaša Šnajder, LU Ormož:


Razstava LU Ormož; predstavljeni so izdelki in dosežki udeležencev tečajev na LU Ormož

Mateja Šmid, LU Kranj:




Prvič so se podizvajalci sami povezali, brez da bi jim to
naročila LUK; aktivnosti so izvajali tudi na drugih
lokacijah (torej ne samo na svoji), obiskali so drug
drugega (šola zdravja je šla v vrtce, vrtce so šli v domove
za starejše občane.
Dogodek v skupni akciji Gremo mi zeleno: vzpostavitev
verige med komunalo, občani, ki so izdelovali, in
uporabniki (senzomotorična soba, pripomočke, ki so
tudi prenosni)



Koordinacija 49 podizvajalcev (pogrešajo odzivnost osnovnih šol)

Alenka Sagadin Mlinarič, AZ_LU Maribor:



Koordinacija 59 podizvajalcev
Tema PU je bila z učenjem do zdravja; osrednji dogodek Skrivnost je v uspehu

Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice:

PU; izpeljali tudi na dislokacijah; poleg osrednje PU na
Jesenicah še v Bohinju in Žirovnici.

Nataša Kršak, LU Krško:

PU; odkar imajo PU so postali velik koordinator

Natečaji s podelitvijo nagrad (fotografski, likovni, literarni);
dober način za sodelovanje z OŠ (tema: Gremo mi zeleno)

Tatjana Gostiša, Vitra:




Osem pomočnikov, ki so z izkušnjami, novimi idejami s študijskega obiska v Angliji, pomagali pri
koordinaciji TVU
Odlično sodelovanje s OŠ; motivacija učiteljev, ker dobijo 2 točki
Dobitniki priznanja ACS so odlični vir sodelovanja pri koordinaciji TVU

Iris Lojevec, ZRSZ:




Predstavitev ZRSZ na EPALE
Dogodki za brezposelne, ki se že sami sprašujejo, kdaj bo
spet TVU
Dogodki za zaposlene na ZRSZ

Jerneja Šegatin, Zavod Ypsilon:


Akcija Slovenija, mentorska dežela kot del TVU;
otvoritveni dogodek: okrogla mentorska miza, kjer je
nastal novi uspešni mentorski par

Maja Štrovs, ŠČ Slovenske Konjice – Zreče:


Uspešna izpeljava vseh prireditev na različnih lokacijah za vse starostne skupine

Brigita Kropušek Ranzinger, AZ LU Velenje:

Kulinarični dogodek; v mestu Pike Nogavičke so mladi,
starejši, priseljenci pripravljali palačinke na vse možne načine

Patricija Virtič, SLOGA:

Prvič tematski koordinator, zato je izpeljava vsega
načrtovanega že uspeh

Izziv: kako globalno učenje izvajati izven šol, vrtcev; zato
osredotočenost na odrasle

Anja Colja, Posoški razvojni center, OE LU:



Sodelovanje s podizvajalci vedno boljše
Odlično vzpostavljeno sodelovanje s tremi občinami, muzeji



Dvodnevni dogodek na Kaninu: slikarski tabor v soorganizaciji z medobčinskim društvom slepih in
slabovidnih)

Jasmina, KTRC Radeče:


Sodelovanje s podizvajalci, lokalno skupnostjo je vsako leto boljše; vključevanje novih društev, sami
kličejo

Katja Esih, Regijsko študijsko središče v Celju:


Zaključna prireditev: partnerji mreže TVU se med sabo učijo; lani je bila tem namenjena
udeležencem, ki so se v kasnejših življenjskih obdobjih odločili za spremembo študijske karierne
poti; priprava mini brošure z njihovimi zgodbami

Mojca Frankovič, ZIK Črnomelj:

Dobitnica Minka Kočevar, prejetje priznanja ACS na odprtju
TVU

PU: poudarek na ljudskem plesu, igrah; spodbujajo k
udeležbi najširši krog ljudi.

Družabno srečanje strokovnih delavcev ZLUSa; učenje plesa

Anita Jakše, RIC Novo mesto:

PU: dobra lokacija na Loki in splavu; pestra udeležba,
nastopi na odru; tudi dogajanje na drugih bližnjih lokacijah je k
ogledu zvabilo mimoidoče

Brigita Kruder, LU Slovenska Bistrica:






Zvezde dogodkov TVU so ambasadorji učenja – to je že njihova tradicija, ki je lahko inovativna, če se
ji doda nove vsebine
Znana novinarka je na pogovor o prihodnosti pripeljala množico srednješolcev; nastali so kratki
video posnetki, ki služijo za promocijo na družbenih omrežjih
Novinarska konferenca je dobrodošla; skupna konferenca vseh akterjev enkrat na mesec
Priročna uporaba pingvinov TVU
Strokovno spopolnjevanje na drugih PU (obisk treh PU)

Vanja Dolenc, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana:


Uspešno sodelovanje z OŠ

Alenka Kučan; LU Murska Sobota:



V TVU vpeljali Dan za kakovost (posneli video)
V okviru ŠK Soboški dizajnerji so iz starih stolov
klopco TVU

naredili

Alenka Reissner, ZDUS:



Dan starejših; dobrodošla akcija za
koordinatorje
Otvoritveni dogodek skupne akcije Dan
starejših; izzivi izobraževanja starejših 65+

Ksenija Sulič, LU Ajdovščina:


Osrednji dogodek Učenje in gibanje z roko v roki, na katerem je sodelovala vsa lokalna skupnost



Odlično sodelovanje z Občino Ajdovščina, ki je tudi lanska dobitnica priznanja ACS

Andreja Jakomin, LU Koper:


Dogodki vezani na zdravje; najbolj odmevna dogodka sta bila dva, eden je bil namenjen bodočim
staršem, in drugega pa je izpeljala Šola za evolutivno naturopatijo

Marjeta Čič, PZS:




Prvič v vlogi tematskega koordinatorje, izpeljali osrednji
dogodke skupne akcije Planinstvo kot način življenja na
Rogli
Delovna skupina 'Planinstvo za invalide/OPP' pri PZS je
dobitnica Priznanja ACS 2017

Agata Trojar, KD Sejalec umetnosti:


PU povezana s Tržnico znanj; Medvode nimajo ustanove, ki bi povezovala IO, zato je PU dobrodošla
info točka za VŽU; gostili so dobitnico priznanja ACS, Dušico Kunaver; obiskovalce je pritegnila
delavnica za premagovanje stresnih situacij

Janja Bartelj, MOCIS Slovenj Gradec:
 Dobro sodelovanje z delodajalci
 Dogodki na temo zdravja in starejših (odmevni gostje)
 Spuščanje balonov (vaba za otroke)

Polona Trebušak, Zasavska LU:




PU: povezali VŽU, novo medijsko kulturo, medgeneracijsko sodelovanje; vključevanje ambasadorjev
učenja; gostili nizozemsko delegacijo; povezovanje s tržnico znanja, EU projektom Moj projekt;
predstavitev kulinarike (ŠK Jezik in kultura); na velikem odru so prvič gostili varovance VDC;
podizvajalci so motivirani za sodelovanje na PU
Aktivnosti Darje Smrkolj, dobitnica priznanja ACS 2017

Zapisala: Mateja Pečar, ACS

