
                  

 
 
 
 
 

ZAPISNIK  
prvega srečanja mreže Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2019 

 

Prvi sestanek mreže TVU za festival učenja v letu 2019 je bil v 
torek, 22. januarja 2019, v prostorih Andragoškega centra Slovenije 
(ACS), Šmartinska 134a v Ljubljani. Udeležilo se ga je 58 oseb, 
večinoma predstavnikov ustanov, ki že več let poleg prirejanja lastnih 
dogodkov prevzemajo koordinacijo drugih prirediteljev – bodisi na 
svojem geografskem območju (območni koordinatorji) bodisi na 
posameznem tematskem področju (tematski koordinatorji).  

Pozornost smo sprva namenili predstavitvi dosežkov in vrhuncev 
TVU 2018 na nacionalni ravni. Več o tem v PowerPoint predstavitvi, 

še več pa v Poročilu o TVU 2018. 

Udeleženci so nato spregovorili o svojih uspehih in spoznanjih na 
lokalni oziroma tematski ravni. Izjave smo snemali, povzetek pa 
najdete v zapisu prispevkov udeležencev srečanja. 

V drugem delu sestanka smo obravnavali prva izhodišča za TVU 
2019. Darijan Novak je poročal o izboru dobitnikov priznanj za 
promocijo učenja in znanja odraslih 2018. Direktorica LU Kranj je 
povabila na nacionalno odprtje TVU 2019, ki bo v petek, 10. maja, v 
Kranju. Predstavili smo začetne zamisli o skupnih akcijah TVU 2019 
ter prek sistema VoxVote zbrali predloge udeležencev. Napovedali 
smo tuje goste (Valižane, Črnogorce in Belgijki), ki nas bodo obiskali v začetku TVU in za katere bomo 
organizirali strokovni dogodek (predvidoma 9. maja). S koordinatorico platforme EPALE, Marušo Bajt, ki je 
sodelujoče povabila k objavljanju v platformi, smo se dogovorili o odprtju 'skupine TVU v EPALE'. Povabili smo 
jih tudi h gostovanju Razstave TVU. 

Vrhunec živahne interakcije udeležencev, ki je ves čas vključevala 
glasovanje prek VoxVote (glej rezultate glasovanja), je bila zaključna 
predstavitev dobitnice priznanja ACS 2017 in prodorne ambasadorke 
učenja, Darje Smrkolj, ter direktorice Zasavske ljudske univerze 
(ZLU), Polone Trebušak. Več o tem v njuni PP predstavitvi in 
Darjinem prispevku v e-Novičkah. Navdušili sta nas! 

Drugi pripravljalni sestanek mreže TVU bo 16. aprila v prostorih ACS. 

Tedaj bo na voljo promocijsko gradivo, ki ga je mogoče najkasneje 

do 22. marca naročiti prek spleta (http://tvu.acs.si/narocila). Sestavni del srečanja bo tudi usposabljanje za 

pripravo prodornih promocijskih gradiv in pristopov. Z nami bo mag. Maja Novak, strokovnjakinja za inovativne 

trženjske pristope. Vabilo bo poslano konec marca. 

Zapis pripravila: mag. Zvonka Pangerc Pahernik v sodelovanju z delovno skupino za TVU 

Ljubljana, 21. marec 2019 
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