
 

 

                  

Zapis 

tretjega pripravljalnega sestanka mreže TVU 2021 

19. avgust 2021 po spletu 

 

Prisotni: Sestanka se je udeležilo 51 oseb, in sicer predstavniki mreže koordinatorjev Tednov 

vseživljenjskega učenja (TVU) oziroma Parade učenja – Dneva učečih se skupnosti (PU), 

drugih zainteresiranih ustanov ter 7 sodelavcev Andragoškega centra Slovenije (tim TVU na 

ACS). Srečanje je povezovala Zvonka Pangerc Pahernik, ACS. 

Kraj in čas: Sestanek je tekel po Zoomu in je trajal od 9. do 11. ure. 

Uvod: Zvonka Pangerc Pahernik je povedala, da so TVU umeščeni med spremljevalne 

dogodke programa predsedovanja Slovenije Svetu EU (PSEU), zato je na plakatih in spletni 

strani umeščen logo PSEU. Na kratko je predstavila nastajanje novega Evropskega programa 

za učenje odraslih (EPUO), ki bo temelj za nadaljevanje istoimenskega projekta EPUO v obdobju 

2022–2030. Slednji v Sloveniji teče že od leta 2012. Drugi sklop dejavnosti v uradnem 

programu PSEU zadeva evropsko konferenco o izobraževanju odraslih (8. in 9. septembra) z 

naslovom Adult Learning and Education – the Resilient Response to Future Challenges. Prvi 

dan bo namenjen štirim aktualnim temam izobraževanja odraslih, drugi pa evropskemu 

posvetovalnemu dogodku za svetovno konferenco o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII). V 

ta namen smo združili moči z UNESCO ter Inštitutom UNESCO za vseživljenjsko učenje (UIL). 

Med drugim bo na dogodku predstavljena tudi nova študija Eurydice o izobraževanju odraslih. 

Konferenca bo zaprtega tipa, vendar se je bo udeležilo kar nekaj slovenskih predstavnikov, ki 

bodo poročali o dogodku – med drugim tudi v e-Novičkah. 

Povedala je tudi, da smo od MIZŠ končno prejeli sklep o novem mandatu Nacionalnega 

odbora (NO) za TVU. Ta bo zasedal v septembru. Med člani je tudi predstavnica mreže TVU –  

Janja Bartelj iz MOCIS-a. 

 

1. Aktualne informacije o pripravah na TVU 2021 

Promocijsko gradivo TVU 2021: Promocijska gradiva za letošnje Tedne smo pripravili. Kup je 

zajetnejši kot prejšnje leto, saj smo gradivom, ki smo jih že vajeni (polni in prazni plakat TVU, 

dvojezična plakata: slovensko-italijanski in slovensko-madžarski, dva plakata akcije Dan za 

kakovost, plakat Parade učenja in papirna kocka, baloni za TVU in PU), dodali plakat, ki bo 

promocijsko podprl skupno akcijo Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti oziroma 

uporabo orodja Spletni Vprašalnik za Ocenjevanje Spretnosti, in razglednice, ki spodbujajo k 

učenju. Ob tem so pripravljene še ostale grafične rešitve TVU. Vse skupaj je objavljeno na 

spletni strani https://tvu.acs.si/sl/gradivo. 

Opazili smo, da nekateri koordinatorji, ki niso bili izbrani na razpisu za sofinanciranje, gradiv 

še niste naročili. Prosimo, preverite in pravočasno naročite, da jih lahko pripravimo. 

Prosimo vse koordinatorje, da gradiva čim prej prevzamete. Svoj prihod najavite Nevenki 

Kocijančič (E: nevenka.kocijancic@acs.si, T: 01 5842 595) oziroma tajništvu (T: 01 5842 560). 

Gradivo je mogoče prevzeti vsak delovni dan med 8. in 15. uro (od ponedeljka do četrtka) ter 

https://epuo.acs.si/
https://uil.unesco.org/adult-education/confintea/seventh-international-conference-adult-education-confintea-vii
https://tvu.acs.si/sl/gradivo
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med 8.30 in 14. uro (v petek). Da bo prenos lažji, prinesite velike nakupovale vreče, kamor 

boste naložili naročeno gradivo. 

Gradivu bomo dodali tudi plakat Beremo skupaj, ki napoveduje Nacionalni mesec skupnega 

branja (8. september do 10. oktober 2021). Koordinatorji, ki so gradivo že prevzeli, jih bodo 

dobili po pošti. 

Družbena omrežja, fotografije s prizorišč TVU ter nastop na F3ŽO: Mateja Pečar je izvajalce 

spodbudila k skupni promociji TVU na družbenih omrežjih (FB TVU, IG TVU, TW TVU, FB ACS, TW 

ACS ter LI ACS) in posledični uporabi Komunikacijskega pripomočka TVU 2021. Glavni ključnik v 

objavah (angl. hashtag) je #TVU2021. Poudarila je pomen fotografiranja in snemanja 

prireditev. Promocijsko gradivo TVU na fotografijah in posnetkih naj bo dokaz, da gre za 

prireditev TVU. Po izpeljavi prireditev fotografije pošljite na e-naslov mateja.pecar@acs.si. 

Povabila je tudi k sodelovanju na razstavnem prostoru ACS na 20. F3ŽO v Cankarjevem domu v 

Ljubljani. Predstavila je skupno akcijo Dnevi svetovanja za znanje, ki bo letos že drugič sestavni 

del TVU. 

Razstava TVU – Praznik učenja: Erika Brenk je predstavila prenovljeno potujočo razstavo, ki 

smo jo pripravili ob 25-letnici TVU. Z razstavo, ki je bila prvotno zasnovana že ob 15-obletnici 

TVU, želimo najširši, strokovni in politični javnosti predstaviti novejše informacije in ključne 

dosežke projekta TVU, kazalnike uspešnosti vseh 25 let izvajanja festivala učenja v Sloveniji, 

s fotografijami pa pokazati pestrost dogajanja TVU po Sloveniji. Prenovljeno razstavo bomo 

prvič pokazali na nacionalnem odprtju TVU v Lendavi. 

Razstava TVU po novem obsega 9 roll-up stojal (1 × 2 m), ki so primerna za transport po 

Sloveniji. Koordinatorji TVU ste vabljeni, da si jih izposodite ter z njimi popestrite svoja 

prizorišča TVU. Nekateri koordinatorji ste interes za prikaz razstave TVU izrazili že v prijavi na 

razpis za TVU. Prijavite se na e-naslov erika.brenk@acs.si in se dogovorite za želeni termin 

izposoje. Več informacij o razstavi TVU je na voljo na spletni strani TVU 

(https://tvu.acs.si/sl/razstava). 

Prijava in koledar TVU 2021: Franci Lajovic je povedal, kakšno je trenutno stanje v 

informacijskem sistemu (vpisanih je 329 izvajalcev ter 834 dogodkov). Opozoril je na nujnost 

čimprejšnje prijave izvajalcev in prireditev preko spletne prijave (https://tvu.acs.si/prijava). 

Koledar (https://tvu.acs.si/sl/koledar) je v nastajanju, v pripravi pa je tudi nov pristop k iskanju 

prireditev.  

Pripravljen je tudi že modul Anketa (https://tvu.acs.si/anketa). Izpolnjena povratna informacija o 

TVU 2021 je pogoj za izdajo potrdil TVU, ki jih ACS izdaja posameznikom za sodelovanje v 

projektu TVU (https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/potrdila). Potrdilo TVU se izda na podlagi pisne vloge 

in izpolnjenega anketnega obrazca. 

Nacionalno odprtje TVU 2021: predstavnik LU Lendava, Huso Jusić, je napovedal večkulturno 

in večjezično prireditev, ki bo povezovala več narodnosti. Povezovala bo tudi koordinatorje in 

izvajalce TVU ter zgledne učeče se iz pomurske regije, od koder prihaja pet novih dobitnikov 

priznanj. Izbrali so jih tamkajšnji koordinatorji TVU, LU Lendava pa pripravlja njihove 

videoportrete.  

Odprtje bo 3. 9. ob 11. uri v Gledališki in koncertni dvorani Kulturnega centra Lendava. Pred 

tem bo v sinagogi Lendava organizirano srečanje z novinarji. Informacije o odprtju ter program 

bodo objavljeni na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/odprtje2021.  

https://www.facebook.com/TedniVsezivljenjskegaUcenja
https://www.instagram.com/tvuslo/
https://twitter.com/tvuslo
https://www.facebook.com/AndragoskiCenterSlovenije
https://twitter.com/AndragoskiSLO/
https://twitter.com/AndragoskiSLO/
https://www.linkedin.com/company/10284092/admin/
https://tvu.acs.si/datoteke/2021/Komunikacijski%20pripomocek_2021.pdf
mailto:mateja.pecar@acs.si
https://f3zo.si/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/dnevi-svetovanja-za-znanje/
mailto:erika.brenk@acs.si
https://tvu.acs.si/sl/razstava
https://tvu.acs.si/prijava
https://tvu.acs.si/sl/koledar
https://tvu.acs.si/anketa
https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/potrdila
https://tvu.acs.si/sl/odprtje2021/


 

 

                  

Zvonka je spomnila na lansko virtualno odprtje, katerega celota in posamezni deli so še 

vedno dostopni ter uporabni za letošnje TVU (glej https://tvu.acs.si/sl/odprtje2020). Enako velja 

tudi za videopublikacijo Več znaš, več veljaš – če se učiš vse življenje 

(https://www.youtube.com/watch?v=-3_dQoc2LYk). 

Nekaj pozornosti smo namenili tudi letošnjim 13 skupnim akcijam/temam. Maja Pintar 

Zupančič, Jasmina Orešnik Cunja in Mateja Pečar so predstavile akcije/teme gostujočih 

mrež/projektov, ki jih koordinira ACS: Dan za kakovost (17. september), Dnevi svetovanja za znanje 

ter Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti! 

 

2. Beseda je vaša – koordinatorji TVU/PU o svojih načrtih 

 

V nadaljevanju so prisotni koordinatorji TVU in PU spregovorili o svojih načrtih. Mnogi so 

omenili svoje dileme zaradi načrtovanja dogodkov v negotovih razmerah, ki jih povzroča novi 

val covida-19. Od MIZŠ so prejeli zagotovilo, da so spremembe glede na prijavljene 

podizvajalce in prireditve mogoče, vendar jih je treba opredeliti v poročilu.  

Mnogi načrtujejo odprtja na lokalni ravni, na katerih bodo upoštevali tedaj veljavne ukrepe. 

Dobra zamisel je sodelovanje z zdravstvenim domom ali drugo ustanovo, ki tudi sicer sodeluje 

v TVU in lahko zagotovi testiranje. Koordinatorji bodo po tem sestanku izpeljali zadnje 

srečanje s svojimi podizvajalci – ti so v večini primerov obljubili sodelovanje, ponekod pa je 

negotovo sodelovanje šol in vrtcev ter univerz za tretje življenjsko obdobje. S PU se nekateri 

selijo na prostorna prizorišča, kjer lahko zagotovijo ustrezno razdaljo med nastopajočimi in 

udeleženci.  

Teče razdeljevanje promocijskega gradiva. Pomembno vlogo prevzemajo ambasadorji 

vseživljenjskega učenja – s tem širimo dobre zgodbe, ki so zanimive tudi za medije.  

Zvonka je prosila za programe PU, zato da lahko posodobimo spletno podstran te akcije 

(https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/parada-ucenja). Koordinatorjem je v imenu tima za TVU na ACS 

zaželela uspešne priprave ter izpeljavo dogodkov TVU 2021. 

*** 

Posnetek srečanja je za interno uporabo objavljen tukaj: \\192.168.43.110\Video_ACS\2021 TVU 

tretje srečanje TVU 19.8.2021. 

O TVU je objavljen prispevek v e-Novičkah ACS: https://enovicke.acs.si/tedni-vsezivljenjskega-ucenja-

pred-vrati. 

 
 

Zapisal: tim za TVU na ACS 

 

 

27. 8. 2021 
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