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Parada učenja 2014 
Borut Pahor, predsednik RS 

Z veseljem sprejemam častno pokroviteljstvo nad Parado 
učenja - dnevi učečih se skupnosti. 

Več na strani 3 in 9 

 

Letošnjemu TVU na pot 
Elvira Šušmelj, Nacionalni odbor za TVU 

Ustvarjalcem TVU izrekamo priznanje za dosežene 
rezultate, tudi letos pa od njih pričakujemo skrb za rast, 
kakovost in medresorsko povezovanje. 

Več na strani 3 

 

 

Učenje za življenje 
Udeleženci sestanka mreže TVU 

Letošnje prireditve bodo odražale štiri namene učenja: pot 
do znanja, usposabljanje za delo, osebnostna rast, 
ustvarjalno sožitje v skupnostih. 

Več na strani 4 

 

Vabljeni 8. maja v Slovenj Gradec! 
Sonja Lakovšek, MOCIS 

Potrudili se bomo pripraviti odprtje TVU, ki bo v ponos nam, 
regiji in slovenskemu prostoru nasploh. Dogodek bo utrdil 
prepričanje, da je z učenjem možno preseči težke razmere 
in ohraniti pozitivno držo. 

Več na strani 5 

 

Dobitniki priznanj 
Marija Imperl, Radeče  

Ko ljudje spodbujamo en drugega in si priznamo, da je naše 
znanje in naše izkušnje in naše delo enkratno in 
pomembno, takrat se lahko rojevajo nove in smele ideje. 

Več na strani 6 

http://tvu.acs.si/
http://tvu.acs.si/
http://tvu.acs.si/paradaucenja
http://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja


  TVU novičke, 1/2014 

 

 
Andragoški center Republike Slovenije   2 

 

 

Vseživljenjsko učenje 
Dennis Waitley  

Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo 
naučiti, zato da lahko storijo tisto, kar morajo storiti. 

 

Uspešen TVU 2014 želimo vam in nam! 
Delovna skupina za TVU 

Le še dobra dva tedna nas ločita od letošnjega festivala 
učenja! Naj bo poln zanimivih in radostnih dogodkov, 
bogatih odzivov in potrditev našega skupnega dela.  
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Izdajo glasila TVU novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

TVU novičke so skupno glasilo izvajalcev izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki jih združuje zanimanje za projekt Teden 
vseživljenjskega učenja (TVU) in dejavno sodelovanje v njem. Glasilo je namenjeno obveščanju o pripravljalnih, spremljajočih in 
sklepnih dejavnostih TVU, spodbujanju in usklajevanju sodelujočih ter izmenjavi njihovih izkušenj.  

mailto:nevenka.kocijancic@acs.si
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 TVU 2014 – devetnajstič! 
Teden vseživljenjskega učenja se z letošnjo izpeljavo bliža razmisleku, ki je nujen, 
ko nek projekt prehodi dve desetletji dolgo pot. Kazalniki njegove uspešnosti se 
sicer še naprej strmo dvigujejo, vendar se obenem zastavlja vprašanje zagotavljanja 
kakovosti prireditev. Lani je prva izpeljava Parade učenja – dnevov učečih se 
skupnosti poskrbela za svež val drugačnih pristopov k promociji učenja. Ta je 
učvrstil vezi soustvarjalcev TVU na krajevni ravni. Na državni ravni je letos ta 
prizadevanja podprl predsednik države, Borut Pahor.  

Oblikovali smo pobude za razvoj TVU 

Pripravo letnega načrta Tedna vseživljenjskega 
učenja (TVU) 2014 smo tokrat zastavili nekoliko 
drugače. Z ožjo skupino 26 predstavnikov 
mreže koordinatorjev in prirediteljev smo se 
sestali že 6. februarja 2014 na Andragoškem 
centru Slovenije (ACS) z namenom, da 
zasnujemo spremembe. Začetni pregled stanja 
in dosežkov projekta, po drugi strani pa tudi 
kritičnih mnenj, izraženih v anketah, je dal jasna 
izhodišča za živahno razpravo v štirih omizjih. 
Udeleženci so izmenjaje obravnavali medijsko 
in vizualno promocijo, vodilne teme, vzajemno 
sodelovanje članov mreže TVU ter osvežitev 
njegovega koncepta. Pridobljene zamisli in 
pobude so objavljene na spletni strani. 

 

Nekatere smo že vključili v letošnje dejavnosti, 
med njimi uvedbo vodilnega slogana Učenje za 
življenje s podtemami, nadgradnjo Borze TVU – 
spletne strani, kjer se bodo predstavljali 
potencialni prireditelji TVU in kjer bo objavljeno 
povpraševanje po vsebinah, ter vzpostavitev 
zbirke primerov dobrih praks, Zakladnice TVU, 
kjer bodo koordinatorji TVU objavljali opise 
uspešnih in izvirnih pristopov. Že letos smo 
namesto dozdajšnje zgibanke vpeljali novo 
obliko promocijskega gradiva – letak po načelih 
Infografike, okrepili sodelovanje z novičarskimi 
portali ter med podizvajalce TVU v večji meri 
kot doslej vključili podjetja. 

Druge pobude so dolgoročnejšega značaja, 
zato terjajo še nekaj razmisleka in priprav. Časa 
zanje si bomo vzeli vse do 20. obletnice TVU v 
letu 2015. Dogovorili smo se, da bo odslej 

sestanek za razvoj TVU sklican v začetku 
vsakega koledarskega leta. Za koordinatorje 
TVU bo udeležba obvezna, saj imajo ti bogate 
izkušnje, ki si jih je vredno izmenjati, ter ključno 
vlogo pri izvedbi projekta na krajevni ravni. 

Drugi mejniki pri nastajanju TVU 2014  

TVU je celoleten projekt, zato prve formalne 
korake za njegovo izpeljavo zastavimo kmalu 
po začetku leta, vanje pa vključujemo naše 
partnerje na vseh ravneh. Prvi tak mejnik je bila 
seja Nacionalnega odbora za TVU – NO TVU 
(10. marca), naslednji pa pripravljalno srečanje 
mreže koordinatorjev in izvajalcev TVU (11. 
marca). Na obeh dogodkih smo manjši del 
pozornosti namenili pogledu nazaj, na TVU 
2013, ki je spet navdušil z rekordnim številom 
prirediteljev (blizu 1.300) in dogodkov (okrog 
9.400).  

Večji del zanimanja pa je bil namenjen 
predstavitvi letnega načrta TVU 2014, zlasti 
vpeljavi prej omenjenih novosti. Člani NO TVU 
so z zanimanjem prisluhnili pobudam za razvoj 
TVU in v njihovem duhu zadolžili ACS, da 
preuči možnost nadgradnje Napotkov in 
priporočil za koordinatorje TVU, postavi nove 
kazalnike kakovosti njihovega dela ter si 
prizadeva za vključitev čim več resorjev v 
izpeljavo festivala učenja. Več informacij o seji 
NO TVU je na voljo v zapisu seje. 

 

Na sestanku mreže TVU se je zbralo kar 87 
udeležencev. Ti so se živahno odzivali na 
usmeritve in novosti. Oblikovali so tudi stališče 
do predloga o prenovi koncepta TVU ob njegovi 

http://tvu.acs.si/
http://tvu.acs.si/
http://www.acs.si/
http://www.acs.si/
http://tvu.acs.si/pobude/
http://tvu.acs.si/nacrt/
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Zapisnik_23_seje_podpisan.pdf
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 20-letnici ter o morebitnem preimenovanju 
Tedna vseživljenjskega učenja v Parado 
vseživljenjskega učenja. Slednje bi namreč 
pomenilo sinergijo obeh konceptov in združitev 
imen od leta 2016 naprej. Mnogi udeleženci se 
s tem niso strinjali, kot razlog za to pa omenjali 
uveljavljenost in prepoznavnost blagovne 
znamke TVU. Kot eno od možnih rešitev so 
predlagali preimenovanje festivala učenja v 
Tedni vseživljenjskega učenja. Edninska 
različica (teden) zaradi razširjenega termina 
TVU (meseca maj in junij) namreč zavaja. Več 
informacij je na voljo v zapisu sestanka. 

TVU tudi letos uživa častno pokroviteljstvo 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 
(SNKU). Z njihovim predstavnikom, Gašperjem 
Hrasteljem, smo se dogovorili o načinih 
sodelovanja. Tako bo med slovesnimi govorci 
na nacionalnem odprtju TVU njihov predsednik, 
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik. K 
sodelovanju pa so povabljeni tudi mreža 
slovenskih UNESCO šol in vrtcev ter UNESCO 
glasniki. Ti bodo nastopili na nekaterih Paradah 
učenja. 

 

Teme TVU 2014  

Na sestanku o razvojnih pobudah TVU smo 
dobili potrditev, da je tematska opredelitev TVU 
prirediteljem dobrodošla, saj jim pomeni kažipot 
pri snovanju njihovih prispevkov. Po drugi strani 
jo doživljajo tudi kot priložnost za usmerjanje 
politične in strokovne pozornosti ter animiranje 
najširše javnosti. Teme je torej treba izbrati s 
tehtnim premislekom, prevelika splošnost ali 
specifičnost pa nista zaželeni. Več o razpravi 
na teme TVU si lahko preberete tukaj. 

TVU smo začeli prirejati leta 1996, v 
Evropskem letu vseživljenjskega učenja, nato 
pa je naravnanost evropskega leta vplivala na 
skoraj vse izpeljave TVU do letos. Od leta 2010 
naprej smo po vsakokratnem posvetu s 
predstavniki mreže TVU dodali še druge 
aktualne vsebine, tako da je bilo zadnja leta 
tem TVU štiri ali pet. Odzivi nanje – merjeni s 
številom tematsko ubranih dogodkov – so bili 
različni.  

Tematska obarvanost TVU 2014 je nekoliko 
drugačna, saj predlog Evropskega leta 
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja 

ni doživel zadostne podpore na evropski 
politični ravni. V soglasju z mrežo TVU smo 
zato v ospredje postavili vodilni slogan Učenje 
za življenje in ga povezali s specifičnimi 
podtemami: Delo in poklic, Kultura in 
ustvarjanje, Multimediji in učenje, Narava in 
okolje, Poti do znanja, Šport in turizem, Učeče 
se skupnosti, Zdravje. Te vsebine ponazarjajo 
štiri stebre izobraževanja in učenja, ki jih je 
vpeljal Jacques Délors s sodelavci v knjigi 
Učenje, skriti zaklad (1996) in pomenijo 
holistični pristop, ki ga TVU zagovarja od 
samega začetka.  

Koordinatorji TVU 2014 

Mreža koordinatorjev TVU 2014 bo odigrala 
usklajevalno vlogo na šestih ključnih področjih 
dela v projektu TVU: informiranje, spodbujanje 
in prijava prireditev, usmerjanje in usklajevanje 
dejavnosti in prireditev, pridobivanje finančnih 
sredstev za izpeljavo TVU, zagotavljanje 
skupne medijske promocije, zagotavljanje 
skupnega promocijskega gradiva in 
spodbujanje udeležencev ter poročanje in 
evalvacija. Letos mreža šteje kar 45 ustanov, ki 
delujejo po Napotkih in priporočilih za 
koordinatorje TVU v skupno dobro vseh njihovih 
podizvajalcev oziroma prirediteljev. Kar 36 jih 
deluje v vlogi območnega, 9 pa tematskega 
koordinatorja. Od tega jih bo 16 sodelovalo z 
več kot 40 prireditelji, 20 jih bo imelo med 20 in 
39 partnerjev, 8 pa med 10 in 19 sodelujočih.  

 

Te napovedi že zdaj obetajo okrog 1.200 
prirediteljev. Slednje potrjuje velik pomen mreže 
koordinatorjev pri zagotavljanju številčnosti, 
pestrosti in kakovosti prireditev ter njihove večje 
medijske prepoznavnosti. S tem se širi krog 
obiskovalcev in ljubiteljev Tedna, ki postajajo 
njegovi stalni gosti. Vseživljenjsko učenje 
pridobiva na pomenu v ožjem in širšem okolju 
ter prispeva k večjemu povezovanju na lokalni 
ravni. Oblikujejo se tudi trajna partnerstva med 
podizvajalci in koordinatorji, bolj prepoznavno je 
tudi njihovo delovanje v matičnem kraju in regiji. 

http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Zapis_11_marec_2014_TVU.pdf
http://www.unesco.si/
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Zakljucki_2_teme.pdf
http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost/
http://tvu.acs.si/datoteke/Sodelujoci/Seznam%20koordinatorjev%20TVU%202013.pdf
http://tvu.acs.si/koordinatorji
http://tvu.acs.si/koordinatorji


  TVU novičke, 1/2014 

 

 
Andragoški center Republike Slovenije   5 

 Kljub tem pozitivnim učinkom se zavedamo, da 
število koordinatorjev ne more rasti v nedogled. 
Drobljenje območij, za katera so koordinatorji 
pristojni, in podvajanje pristojnosti bosta prej ali 
slej povzročila obrat, ki bi ga želeli prehiteti. Že 
letos smo s podporo NO TVU poleg pisma o 
nameri, ki je prvi korak za pridobitev statusa 
koordinatorja, vpeljali opredelitev vsebinskega 
načrta dejavnosti po prej omenjenih šestih 
področjih nalog. Ocenjujemo, da je ta zapis 
primoral koordinatorje, da so še enkrat premislili 
o tem, kaj bodo opravili v skupno korist njihove 
mreže podizvajalcev. Obenem bo ta izkušnja za 
vse nas izhodišče za posodobitev Napotkov in 
priporočil ter vzpostavitev novih kriterijev 
kakovosti. 

Financiranje TVU 

Sodelovanje v projektu TVU se bo tudi letos 
sofinanciralo v okviru Letnega programa za 
izobraževanje odraslih RS (LPIO) za leto 2014. 
Denarno ga vnovič podpirata obe pristojni 
ministrstvi. Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ) je v okviru ukrepa 
Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih v 
LPIO 2014 namenilo sredstva državnega 
proračuna za območno oziroma tematsko 
koordinacijo ter organizacijo prireditev TVU v 
skupni višini 110.000 EUR. Blizu 75 % teh 
sredstev bo s sklepi o razmestitvi namenjenih 
sofinanciranju koordinatorjev, preostanek pa bo 
razdeljen neposredno prirediteljem, ki so 
izpeljali zadostno število prireditev in pri tem 
izpolnili kriterije, kot so: pokritost različnih ciljnih 
skupin, vsebin in oblik učenja.  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti (MDDSZ) je v okviru postavke 
Vseživljenjsko učenje oziroma v Letnem 
delovnem načrtu ACS zagotovilo sredstva 
državnega proračuna za pokritje materialnih 
stroškov nacionalne koordinacije TVU in 
organizacije prireditev TVU 2014 na državni 
ravni v višini 35.000 EUR ter stroškov dela 
delovne skupine za TVU na ACS, namenjenih 
nacionalni koordinaciji TVU in (so)organizaciji 
prireditev na državni ravni (nacionalno odprtje, 
andragoški kolokvij, razstava Praznik učenja in 
še nekatere druge). 

Nacionalno odprtje TVU 2014 

Nacionalno odprtje TVU smo leta 2006 prvič 
prenesli iz Ljubljane na lokalno raven z željo, da 
festival učenja še bolj približamo najširši 
javnosti. Tedaj so slovesnost gostili na 
Jesenicah, zatem v Postojni, Mariboru, Novem 
mestu, Radečah, Žalcu, Murski Soboti in lani v 
Novi Gorici. Lanska izkušnja s slovenjegraško 
Parado učenja ter večletno uspešno 

sodelovanje z MOCIS, centrom za 
izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, sta 
porodila zamisel, da izpeljavo nacionalnega 
odprtja TVU 2014 izpeljemo na Koroškem. Zdaj 
s skupnimi močmi pripravljamo slovesnost, ki 
bo v četrtek, 8. maja, s pričetkom ob 12. uri v 
Kulturnem domu Slovenj Gradec.  

MOCIS je praznovanju učenja namenil ves dan. 
Ob 11. uri bo na Trgu svobode odprtje njihove 
letošnje Parade učenja, ob 12. uri se bo 
prireditev prevesila v nacionalno odprtje, nato 
se bodo udeleženci podali v Koroško galerijo 
likovnih umetnosti in nazadnje spet na 
prizorišče Parade. Za protokolarno plat bodo 
poskrbeli strokovni in politični veljaki, za 
pestrost, življenjskost in živahnost dogajanja pa 
številni izvajalci in udeleženci vseživljenjskega 
učenja. Med slednjimi bodo še posebej 
izpostavljeni letošnji dobitniki priznanj za 
promocijo učenja in znanja odraslih, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju.  

18. andragoški kolokvij  

Kolokvij je osrednji strokovni dogodek TVU na 
državni ravni, ki ga bo ACS letos organiziral v 
četrtek, 29. maja, s pričetkom ob 10. uri v veliki 
dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport (P01) na Masarykovi 16 v Ljubljani. Na 
kolokviju z naslovom Učeče se skupnosti – 
praksa, pojmovanje, potenciali bo premierno 
predstavljena video-publikacija Z roko v roki, 
učenje v skupnosti za osebno in skupno dobro. 
V tem sklopu strokovnega srečanja bodo 
sooblikovalci video-publikacije razpravljali med 
seboj in z udeleženci. V drugem delu bomo 
prisluhnili strokovnim pogledom na opredelitev 
in pojavne oblike učečih se skupnosti, v tretjem 
pa bo govor o potencialih za njihov razvoj. V 
tem delu bomo skupaj razmislili o potencialni 
vlogi Parad učenja pri spodbujanju razvoja 
učečih se skupnosti. 

 

Za prispevke se dogovarjamo s priznanimi 
strokovnjaki in predanimi praktiki. Program 
kolokvija in druge informacije bodo objavljene 
na spletni strani http://tvu.acs.si/ak/2014. Na 
dogodek se lahko prijavite do 22. maja na 
e-naslov tvu@acs.si. 

mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS 
E: zvonka.pangerc@acs.si  

http://arhiv.acs.si/dokumenti/LPIO_2014.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/LPIO_2014.pdf
http://tvu.acs.si/odprtje/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video4/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video4/
http://tvu.acs.si/ak/2014
mailto:tvu@acs.si
mailto:zvonka.pangerc@acs.si
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 Praznik učenja – razstava o TVU 

Prehojeno pot TVU že četrto leto uspešno 
predstavljamo s priložnostno razstavo 
poimenovano Praznik učenja. Razstava je bila 
od maja 2010, ko smo praznovali 15. obletnico 
TVU, pa do danes predstavljena na 
devetindvajsetih prizoriščih v dvanajstih 

slovenskih krajih. V sodelovanju s koordinatorji 
in izvajalci TVU smo jo prikazali strokovni, 
politični in najširši javnosti v najrazličnejših 
ustanovah na državni in lokalni ravni. Gostovala 
je na ministrstvih, pristojnih za izobraževanje, 

delo in kulturo, na ljudskih univerzah, muzejih, 
občinah, knjižnicah, fakulteti, na nekaterih 
sejemskih in festivalskih prireditvah po Sloveniji 
ter posvetih in drugih strokovnih srečanjih, 
namenjenih izobraževanju odraslih. Na ogled je 
bila tudi v treh nakupovalnih središčih v 
Ljubljani in Celju, kjer smo TVU predstavili 
najširši javnosti.  

Razstava obsega deset panojev, kjer so na 
zgovoren in barvit način ter s številnimi 
fotografijami dogodkov TVU predstavljene 
ključne informacije o projektu. V načrtu imamo 
pripravo še dveh panojev, na katerih bomo 
predstavili pestra dogajanja s Parad učenja 
2013 in 2014 po Sloveniji.  

Tudi v prihodnje si bomo skupaj s koordinatorji 
in izvajalci TVU prizadevali, da z razstavo 
projekt približamo strokovni in najširši javnosti. 

Več o vsebini razstave ter fotografije z različnih 
prizorišč si lahko ogledate na spletni strani 
http://tvu.acs.si/razstava. 

Erika Brenk, ACS 
E: erika.brenk@acs.si  

Priznanja za promocijo učenja in znanja 
odraslih za leto 2013 

Ambasadorji učenja so dobitniki Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih 
(http://tvu.acs.si/priznanja). Slednja na ACS podeljujemo od leta 1997, ko smo se 
odločili, da vsako leto nagradimo tiste posameznike, skupine in organizacije, ki 
vlagajo v lastno znanje ali znanje drugih ter prepoznavajo pomen vseživljenjskega 
učenja. S svojim življenjem in delom kažejo, da izobraževanje prispeva k 
polnovrednemu življenju ter da nas lahko bogati v vseh življenjskih obdobjih in za 
vse vloge, ki jih prevzemamo. Zgodbe dobitnikov spodbujajo k dejavnejši udeležbi v 
procesih vseživljenjskega učenja.  

Razpis za priznanja 

Vloge za kandidate sprejemamo v času razpisa, 
vsakič med 15. septembrom in 14. oktobrom.  

Konec lanskega leta je komisija za podeljevanje 
priznanj izbrala pet novih dobitnikov – tri 
posameznice, študijski krožek ter uspešno 
slovensko podjetje. Vsi verjamejo v moč znanja, 
ki odpira vrata novim priložnostim ter spodbuja 
uspešnejše delo in povezanost v lokalni 
skupnosti. Z dobitniki smo bili v marcu in aprilu, 
ko smo jih posneli v okolju, kjer uspešno 
delujejo. Video-portrete bomo predvajali na 
nacionalnem odprtju TVU, 8. maja v Slovenj 
Gradcu, kjer bodo prejeli priznanja.  

V nadaljevanju jih na kratko predstavljamo. 

 

Marija Imperl 

iz Radeč je v svoji lokalni skupnosti človek, ki 
povezuje in motivira na vseh področjih 
delovanja – v športu, turizmu, kulturi in 
vseživljenjskem učenju.  

http://tvu.acs.si/razstava
mailto:erika.brenk@acs.si
http://tvu.acs.si/priznanja
http://tvu.acs.si/priznanja/razpis
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 Zna prisluhniti in slišati, kaj so potrebe in ideje 
ljudi v domačem okolju, ter te zamisli uspešno 
uresničuje. Ko je pred leti prevzela vodenje 
Javnega zavoda KTRC Radeče, niti ni vedela, 
kaj točno to pomeni. Do danes je ob pomoči 
tesnih sodelavcev izpeljala številne študijske 
krožke, povezala društva, podjetja ter izpeljala 
mednarodne projekte, ki niso prepoznani le v 
domačem okolju, ampak tudi drugod po Evropi. 
Radeče postajajo prepoznaven kraj, kamor 
zahajajo turisti, poslovni partnerji, osnovnošolci 
in drugi. Danes po reki Savi spet vozi splav, 
hiša na Magolniku je postala pravi center 
vseživljenjskega učenja, kamor se prihajajo učit 
ljudje različnih generacij. Ko Marija zaključi z 
eno zgodbo, že premišljuje o novi. V vsaki se 
prepletajo vezi med naravo in ljudmi – oboji ji 
pomenijo največ. 

Jasmina Levičar  

iz Prevorja se je iz mlade brezposelne osebe 
prelevila v samozavestno uspešno podjetnico.  

Kot diplomantka geodezije ni našla ustrezne 
zaposlitve, zato je iskala, kje se ji bodo odprla 

druga vrata. Ta je našla na Ljudski univerzi 
Šentjur, ko se je odločila, da se udeleži tečaja 
ustvarjalnega pisanja. Kasneje se je vključila v 
projekt Podjetno v svet podjetništva in prišla do 
novih poznanstev in priložnosti. Danes uspešno 
vodi svoje podjetje Glas citer. Mlajše in starejše 
poučuje igranje citer, v svojem okolju prireja 
citrarske koncerte, igra v gledališki skupini ... 
Domačini so veseli, da jo imajo, saj je s svojo 
dejavno vlogo popestrila delovanje kulturnega 
društva in drugih ustanov v svojem okolju. Citre 
jo tako spremljajo na vsakem koraku. Najbolj je 
vesela in ponosna, da je njen hobi postal tudi 
njen poklic, v katerem uživa. Svoje znanje že 
nadgrajuje v solo petju. Kdo ve, lahko se ji tudi 
tu odprejo nove priložnosti za delovanje. 

 

Mirjana Šibanc  

iz Velenja je polna energije in znanja, ženska z 
izjemno vizijo, ki vidi šestindvajset potez v 
naprej.  

 

Je andragoginja, ki v svojem poklicu uživa in v 
njem prepoznava svoje poslanstvo. Lahko bi 
napisala prodajne uspešnice na teme Kako 
predati posel, Kako se vseživljenjsko učiti ter 
Kako iti novim izzivom naproti. Že kot 
dolgoletna direktorica Ljudske univerze Velenje 
je s pridom izkoristila znanja, ki jih je pridobila 
na različnih formalnih in neformalnih 
izobraževanjih ter usposabljanjih – tudi v tujini. 
Tudi po tem, ko je svoje 'pisane čevlje vodenja' 
prepustila naslednici, je ostala v svojem poklicu. 
Pridobila je nova znanja, da je lahko kos novim 
izzivom, s katerimi se srečuje. Danes dobro ve, 
kaj pomeni kletarjenje, katera znanja 
pripomorejo k uspešnemu vinogradništvu in 
sadjarstvu. Vse to z veseljem deli z udeleženci 
programa Usposabljanje za življenjsko 
uspešnost – Izzivi podeželja, ki ga vodi. Njena 
paleta znanj je res barvita, kar se odraža tudi v 
njenih slikah.  

Študijski krožek Med zgodovino in 
sodobnostjo  

iz Tolmina je povezal ženske z različnimi znanji 
in izkušnjami, ki so stkale skupno zgodbo. 
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 Sprva so se srečale, da bi spoznale splošno 
zgodovino v času Tolminskega punta. Ko se je 
izobraževalni program zaključil, so ob podpori 
Posoškega razvojnega centra ustanovile 
študijski krožek. Zanimati jih je namreč pričela 
oblačilna kultura v 18. stoletju. Raziskovanje je 
bilo naporno, a nič manj prijetno. Informacije so 
pridobile s prebiranjem Valvasorjeve Slave 
vojvodine Kranjske. Obiskovale so muzeje in 
kulturne dogodke doma in v sosednji Italiji 
(Čedadu), pregledale domače skrinje s starimi 
kosi oblačil in se o vsem tem pogovarjale. 
Rezultat skupnega dela so lastnoročno sešite 
obleke, za katere so same stkale blago, ga 
pobarvale z naravnimi barvami in ga ukrojile. 
Naučile so se javno nastopati in prenašati 
znanje na obiskovalce njihovih predstavitev. Pri 
delu in skupnih predstavitvah se nenehno 
dopolnjujejo. 

Kolektor Group d.o.o.  

iz Idrije veliko vlaga v izobraževanje zaposlenih 
in tako krepi svojo konkurenčnost in 
edinstvenost na trgu.  

Nenehni razvoj in inovativnost v avtomobilski 
industriji sta termina, ki podjetje spremljata na 
vsakem koraku. Zanj je pomen vlaganja v 
znanje ključen, saj le tako lahko uresničujejo 
svoje interese in cilje. Kolektor Group d.o.o. je 
pomemben tudi z vidika zaposlovanja v svoji 
regiji in širše po vsem svetu. Zaposlenih je več 
kot 3.000 ljudi in ta številka se z odpiranjem 
novih tovarn po svetu povečuje.  

 

Sloves ključnega zaposlovalca iz Idrije se čuti v 
Bosni in Hercegovini, ZDA, Avstriji, Nemčiji, 
Južni Koreji, Rusiji, Indiji, na Kitajskem, 
Hrvaškem in kmalu tudi v Mehiki. Podpora 
domačim športnim in kulturnim ustanovam, 
udeležba na športnih dogodkih, kot so 
kolesarski in tekaški maratoni, neformalna 
izobraževanja, ki presegajo področje njihovega 
dela, ter štipendiranje in mentoriranje mladih 
perspektivnih kadrov so le nekatere dejavnosti, 
ki jim podjetje namenja dodatna sredstva in 
podporo. Zaposleni ob tem izkazujejo 
pripadnost in predanost delu, zato je podjetje 
lahko še uspešnejše.  

 
Ajda Turk, zunanja sodelavka ACS 
E: ajda.turk@acs.si  

TVU se povezuje 

Prva izpeljava Parade učenja – dnevov učečih se skupnosti je v letu 2013 obogatila 
zasnovo Tedna vseživljenjskega učenja s prostorsko in časovno zgoščenimi 
manifestacijami v sedmih krajih po Sloveniji. Letos se jim bo pridružilo sedem novih 
prizorišč, na katerih dejavnosti usklajujejo prizadevni koordinatorji TVU. Med 
letošnjimi rezultati tega dvoletnega projekta je tudi nova video-publikacija.   

Projekt EPUO 

Parada učenja (PU) je sestavni del projekta 
Uresničevanje prenovljenega Evropskega 
programa za učenje odraslih (EPUO) 2012–
2014 v Sloveniji. Ozadje projekta, ki se je že 
pošteno prevesil v svojo drugo polovico, 
njegove dejavnosti in dosežki so predstavljeni 
na spletni strani. Izvedbo dvoletnih dejavnosti 
financira Evropska komisija iz programa 
Vseživljenjsko učenje, 25-odstotni delež pa je 
dodalo MIZŠ. Lanska izpeljava Parade in 
drugih projektnih nalog je naletela na 

odobravanje na evropski ravni, slovenski 
strokovni javnosti pa je bila predstavljena na 
Letnem posvetu o izobraževanju odraslih, 
novembra 2013.  

Izpeljave Parade učenja 2014 po Sloveniji  

Po lanskih prodornih in barvitih dogodkih v Novi 
Gorici, Žalcu, Slovenj Gradcu, na Jesenicah, v 
Novem mestu, Murski Soboti in na Magolniku 
nad Radečami (več v E-biltenu Parade učenja 
2013) smo zasnovali novo serijo Parad učenja. 

mailto:ajda.turk@acs.si
http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu
http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/opis/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/opis/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/opis/
http://tvu.acs.si/paradaucenja
http://pro.acs.si/lp2013/vsebine/?id=198
http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2013_E-bilten_SLO.pdf


  TVU novičke, 1/2014 

 

 
Andragoški center Republike Slovenije   9 

 

 

Njihov festivalski del bodo 'sejmi' priložnosti za 
učenje in ustvarjalnost na javnem mestu. Na 
mestnih trgih in podobnih prizoriščih bodo 
udeležence privabljale informativne in 
svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, 
razstave, projekcije, odrski nastopi, pričevanja 
zglednih učečih se, predstavnikov vseh 
generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko 
javnost privlačni dogodki. Strokovni del bo 
potekal v obliki izobraževalnih dogodkov ter 
forumov deležnikov v izobraževanju in 
vseživljenjskem učenju.  

ACS kot nacionalni koordinator projekta EPUO 
pri snovanju Parade učenja 2014 sodeluje s 
koordinatorji teh dogodkov v sedmih slovenskih 
mestih. Tam so že vzpostavljena partnerstva 
med izvajalci formalnega in neformalnega 
izobraževanja in učenja. Uresničuje se 
sodelovanje med različnimi resorji 
(izobraževanje, kultura, delo, kmetijstvo, 
ekologija, zdravje in drugi). Organizatorji ubirajo 
proaktivne pristope k spodbujanju potencialnih 
učečih se, še posebej izobraževalno 
prikrajšanih, in vzpostavljajo sinergijo prakse, 
stroke, politike, medijev in najširše javnosti. 
Nad Parado učenja – dnevi učečih se skupnosti 
je častno pokroviteljstvo prevzel predsednik 
RS, Borut Pahor. 

 

Parada učenja bo tudi tokrat potekala v 
uradnem terminu TVU, in sicer v razponu od 
petka, 9. maja, pa do sobote, 17. maja, le da 
bosta ponedeljek in četrtek prosta dneva. Prvo 
PU bo organizirala Ljudska univerza Slovenska 
Bistrica, naslednji dan, v soboto, 10. maja, pa 
se bo mogoče udeležiti Parade v Škofji Loki ali 
Velenju; v obeh primerih bosta nosilki 

tamkajšnji ljudski univerzi. V torek, 13. maja, bo 
Parado učenja v koprski Taverni izpeljala 
Ljudska univerza Koper, v sredo, 14. maja, pa 
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. 
V petek bomo praznovali v Postojni pod taktirko 
Zavoda Znanje Postojna, Ljudske univerze, v 
soboto pa na Prešernovem trgu v Ljubljani pod 
pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana in v 
koordinaciji Mestne knjižnice Ljubljana ter ACS. 
Vsi koordinatorji Parade so pridobili podporo 
županov njihovih mest. Nastajajo pestri 
programi, ki bodo navduševali soustvarjalce, 
udeležence in mimoidoče. Najnovejše 
informacije o pripravah na PU 2014 spremljajte 
na spletni strani. 

 

V okviru projekta EPUO je sicer načrtovanih le 
omenjenih sedem prireditev, vendar so bile 
izkušnje lanskih nosilcev PU tako dobre, da 
bodo podobne dogodke z istim imenom 
organizirali tudi letos. V okviru projekta TVU jih 
promocijsko podpiramo, zato vas vabimo, da si 
ogledate celoten seznam Parad učenja 2014.  

Načrti za naprej 

Projekt EPUO za obdobje 2012–2014 se sicer 
zaključi avgusta letos, tečejo pa že postopki za 
njegovo nadaljevanje. Evropska komisija je v 
začetku marca objavila razpis za obdobje od 1. 
novembra 2014 do 30. oktobra 2015, za 
katerega nacionalni koordinatorji pripravljamo 
predloge projektov. Na aprilskem sestanku v 
Bruslju sta Evropska komisija in Izvršna 
agencija za izobraževanje, avdiovizualne 

vsebine in kulturo nacionalne koordinatorje 
seznanili z najnovejšimi dogajanji v politiki 
izobraževanja odraslih na evropski ravni. 
Razprava je tekla o načrtovanih dejavnostih 
držav članic do izteka projektnega obdobja ter 
predvidenih vsebinah novih projektov. Slovenija 

http://tvu.acs.si/paradaucenja/slovenskabistrica/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/slovenskabistrica/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/skofjaloka/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/velenje/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/koper/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/maribor/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/postojna/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/ljubljana/
http://tvu.acs.si/paradaucenja
http://tvu.acs.si/paradaucenja/vsi/index.php?nid=5207&id=671
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 je napovedala prijavo še enega zaporedja 
Parade učenja ter dogodkov na temo 
pospeševanja pismenosti. Slednje je po zaslugi 
slabih rezultatov raziskave o zmožnostih 
odraslih (PIAAC) v večini evropskih držav 
najaktualnejša tema v izobraževanju odraslih. 
Slednje se odraža tudi v napotkih za razpis, na 
katerega moramo nacionalni koordinatorji nove 
projekte prijaviti do 13. maja letos. 

mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS 
E: zvonka.pangerc@acs.si 

Videoprodukcija 

 
 

Z roko v roki. Učenje v skupnosti za osebno 
in skupno dobro 

Človek je skupnostno bitje. Njegovo bivanje se 
prične v družini, kasneje imajo velik pomen 
prijatelji, domovina in tudi širša skupnost. Od 
nje prevzema različne vloge in tudi sam 
prispeva k tvorjenju življenja v njej. Ob tem ima 
učenje pomembno vlogo, ki posamezniku 
omogoča, da prispeva in sodeluje v skupnosti, 
da ta lahko raste in se razvija.  

Na ACS že leta zasledujemo primere dobrih 
praks, kjer s skupnostnim učenjem prihaja do 
vzajemnega učenja in delovanja med 
skupnostjo in posamezniki, ki v njej živijo in 
delujejo. Vzpostavljajo se trajnejše vezi, tudi 
skupna identiteta. Nekaj primerov 
predstavljamo v filmu Z roko v roki. Učenje v 
skupnosti za osebno in skupno dobro, ki smo 
ga izdali kot sestavni del projekta 
Uresničevanje prenovljenega EPUO 2012–
2014 v Sloveniji.  

Prek videa v Radovljici spoznamo primer 
Projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM), ki 
uspešno pomaga mladim pri ponovnem 
vključevanju v družbo; v Beli krajini zgodbo 
priseljencev, ki sta se uspešno integrirala v 
novo okolje; v Solčavi in Radečah pa nam 
protagonisti razkrijejo, kako jim je uspelo 
povezati ljudi in sooblikovati življenje 
trajnostnega razvoja.  

Življenje je učni prostor, ki omogoča vzajemno 
učenje v skupnosti. In učenje v skupnosti je 
uspešno takrat, ko so v njej posamezniki, ki 
imajo znanje, voljo in energijo, da povežejo 
ljudi, ki jim zaupajo. Če tega ne dosežejo, ne 
more priti do celostnega delovanja. Ravno to pa 
zagotavlja učečo se družbo, kar zgodbe v filmu 
Z roko v roki potrjujejo. 

Film bo v začetku maja na voljo na povezavi: 
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video4. 

Ajda Turk, zunanja sodelavka ACS 
E: ajda.turk@acs.si 

 

Kotiček je vaš 

Teden vseživljenjskega učenja zajema paleto raznovrstnih prireditev, ki so 
namenjene različnim ciljnim skupinam. Radi bi vam predstavili vso barvitost 
dogodkov, zato smo tokrat besedo dali kar koordinatorjem in hkrati izvajalcem 
prireditev, da jih sami napovejo in tako povabijo na dogajanje v njihovem okolju.  

Lanske izkušnje so dobra popotnica za 
letos  
Knjižnica Šmarje pri Jelšah s svojo dejavnostjo 
pokriva območje štirih občin Obsotelja in 
Kozjanskega (Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, 

Bistrica ob Sotli in Kozje). V vseh občinah 
uspešno delujejo enote knjižnice, z dejavnostjo 
kulturnega doma (gledališče, kino) pa smo 
osrednja kulturna ustanova območja. Z 
različnimi področji našega delovanja se 
povezujemo in sodelujemo z vsemi javnimi 
zavodi, občinami, upravno enoto in tudi 
mnogimi podjetji, društvi in posamezniki v 
širšem okolju. Doslej smo v TVU sodelovali kot 
izvajalec prireditev, ob tem pa dobivali pobude 
posameznikov, društev in javnih zavodov za 
vključitev. Po krajšem oklevanju in razmisleku 
smo lani sprejeli izziv in pristopili h koordinaciji 

mailto:zvonka.pangerc@acs.si
http://tvu.acs.si/paradaucenja/video4
mailto:ajda.turk@acs.si
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 prireditev in izvajalcev. Presenečeni smo bili 
nad velikim odzivom, pa tudi nad pestrostjo 
dogodkov, ki so jih pripravili izvajalci. Ob tem 
smo ugotovili, da je povezovanje in sodelovanje 
različnih generacij – po zaslugi naših vrtcev in 
osnovnih šol, univerze za tretje življenjsko 
obdobje in doma upokojencev – spontano 
preraslo v rdečo nit vseh dogajanj. Tako smo 
skupaj ustvarjali v delavnicah, si pripovedovali 
zgodbe, odpravljali strah pred kačami, se učili 
iskati knjige po Cobissu in med policami, 
prisluhnili smo zanimivim gostom, skupaj 
postavili in si ogledali razstavo otroških risbic, 
se podali na naravoslovni pohod itd.  

Pestro in živahno je bilo na vseh prizoriščih. Kot 
koordinator prireditev in izvajalcev smo kmalu 
ugotovili, da brez dobrega in tesnega 
sodelovanja z vsemi podizvajalci ne bo šlo.  

Veseli smo, da so ta dva meseca vsi 
organizatorji prireditev resnično dihali s TVU 
Sproti so nas obveščali o morebitnih 
spremembah, kar je največkrat pomenilo nove 
prireditve. In prav nastajanje novih dogodkov, 
idej in pobud je tudi ena od značilnosti, ki je lani 
izstopala. Kar nekajkrat je naneslo, da se je po 
uspešno izvedenem dogodku spontano zgodil 
še naslednji, ki ga v koledar prireditev niti nismo 
uspeli vnesti.  

Še nekaj besed o promociji. Z vprašanjem, 
kako pristopiti k promociji dogodkov, smo se 
pred pričetkom TVU veliko ukvarjali. Pa smo na 
koncu ugotovili, da sta osebni nagovor in 
zadovoljstvo udeležencev največja in najboljša 
promocija, ki pripeljeta še nove obiskovalce. 
Seveda podpora lokalnih medijev (lokalni in 
spletni časopis ter radijska postaja) in spletnih 
strani izvajalcev prireditev pomenita veliko, pa 
čeprav smo se potem velikokrat jezili, da iz 
prispevka ni razvidno, da gre za dogodek TVU. 
Nam pa »ozaveščanje novinarjev« ostaja eden 
od letošnjih izzivov.  

Jana Turk Šulc, Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
E: jana@s-je.sik.si  

Povezal nas je TVU  

Ljudska univerza Škofja Loka je že 12 let 
koordinatorka TVU. Vsako leto k sodelovanju 
povabimo različne šole, društva, podjetja, 
zavode in podjetnike, da bi skupaj pripravili čim 
pestrejši in zanimivejši Teden. Odziv je različen. 
Nekateri izvajalci so z nami že od začetka ter 
vsako leto radi sodelujejo, nekateri si vzamejo 
kakšno leto ali dve premora in se nam ponovno 
pridružijo, nekateri pa se našemu vabilu nikoli 
ne odzovejo.  

Še v nobenem drugem projektu nismo 
sodelovali s toliko izvajalci in prav ta pestrost je 
dodana vrednost TVU. V vseh teh letih smo 
spoznali vrsto ljudi, s katerim sicer ne bi prišli v 
stik, oziroma bi bili naši odnosi bolj uradni in 
neosebni.  

Naša stalna prireditev v TVU je Tržnica znanja 
na Mestnem trgu, kjer vsako leto občanom 
predstavimo svojo dejavnost. Seveda pa je to 
tudi priložnost za medsebojna druženja in 
izmenjavo znanj, kot se za pravo tržnico tudi 
spodobi. Iz teh mimobežnih klepetov se je 
porodil že marsikateri skupni projekt. Tako 

nismo imeli težav s prijavo na razpis Programi 
splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 
(PSNIO). Obrnili smo se na znance iz društev in 
zavodov, se dogovorili o izvedbi izobraževanja 
za njihove člane in podpisu pisma o nameri. V 
zadnjem letu nam poznavanje dejavnosti 
društev, ki so se predstavila na Tržnici znanja, 
in osebna poznanstva, ki so se ob tem stkala, 
zelo pomagajo pri pripravi zanimivih delavnic v 
okviru našega Centra medgeneracijskega 
učenja.   

Eno od društev, ki smo jim vsako leto vztrajno 
pošiljali vabilo k sodelovanju in ki se ni odzvalo, 

jana@s-je.sik.si
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 je bilo Medobčinsko društvo invalidov Škofja 
Loka. Pred tremi leti pa se je predsednica 
društva, gospa Marija Košir, odločila, da se 
bodo tudi oni predstavili na Mestnem trgu. 
Izpolnila je našo prijavnico ter jo osebno 
prinesla v mojo pisarno. Bila je prvič v naših 
prostorih, jaz pa sem tudi prvič slišala za 
njihovo dejavnost. Lahko rečem, da naju je 
povezal prav TVU. Tudi njo sem kasneje ob 
pripravi razpisa PSNIO povabila k sodelovanju. 
Najprej je bila skeptična, da bi lahko bila tako 
splošna tema, kot je komunikacija, vabljiva za 
njihove člane, nato pa je le podpisala pismo o 
nameri. Na razpisu smo bili uspešni in prvih 
dvanajst članov je predsednica osebno 
prepričala, da so prišli na prvo srečanje. Vsi so 
bili prvič po dolgih letih na izobraževanju in 
sami se ne bi nikoli odločili, da bi prestopili prag 
ljudske univerze. Po začetni zadržanosti so bili 
iz srečanja v srečanje bolj sproščeni ter 
vedoželjni, mi pa nismo imeli več težav pri 
vpisovanju udeležencev v naslednji dve skupini. 
S tem programom smo pri članih vzbudili željo 
po nadaljnjem izobraževanju, zato so se 
nekateri vpisali še v program Usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z 
učenjem, drugi pa v program Računalniška 
pismenost za odrasle. Rezultat njihovega 
izobraževanja je tudi obsežno glasilo, za 
katerega so prispevali besedila tudi člani, ki so 
zadnji spis napisali pred desetletji. Prepričana 
sem, da se je v tem društvu vseživljenjsko 
učenje uresničilo in ubesedilo prav s pomočjo 
TVU. 
 
Tanja Avman, Ljudska univerza Škofja Loka 

E: tanja.avman@guest.arnes.si 

 

Razvojna agencija Sinergija – območni 
koordinator TVU  

Teden vseživljenjskega učenja se je v zadnjih 
letih tudi v Pomurski regiji uveljavil kot ena 
najvidnejših vsakoletnih prireditev s področja 
izobraževanja in učenja v Sloveniji. 

Razvojna agencija Sinergija prevzema vlogo 
območnega koordinatorja od leta 2006 naprej in 
tako skupaj s podizvajalci izvaja različne 
dogodke ter opozarja na pomen 
vseživljenjskega učenja. S projektom 

povezujemo raznovrstne izvajalce 
izobraževanja in učenja ter udeležence vseh 
generacij, s tem pa omogočamo uveljavljanje 
koncepta in prakse vseživljenjskega učenja v 
naši regiji. 

Kot območni koordinator sodelujemo z 
različnimi prireditelji, ki delujejo na različnih 
področjih in strokovnih sferah. Nekateri so z 
nami že od vsega začetka. Skupaj z njimi si 
prizadevamo, da so prireditve, ki jih prirejamo v 
okviru TVU, karseda raznolike in za vse ljudi, 
ne glede na starost, izobrazbo ali spol, da 
potekajo na različnih prizoriščih in v celotnem 
razširjenem terminu TVU – v maju in juniju.  

Za promocijo TVU in privabljanja udeležencev 
poskušamo zajeti različne medije in socialna 
omrežja. Glede na to, da svetovni splet 
uporablja vedno več ljudi, se največji del 
promocije projekta in kulture učenja vrši prek 
njega. Uporabljamo pa tudi tradicionalne 
pristope – vabimo z letaki, oglasi in objavami. 
Hkrati dajemo velik poudarek osebnemu stiku s 
predstavniki organizacij in z udeleženci 
dogodkov TVU.  

V skladu s poslanstvom in prihajajočim TVU 
2014 želimo vsem čim več izobraževalnih 
uspehov ter novih izzivov pri učenju in 
razvijanju znanj ter kompetenc. 

Kristjan Šadl, Razvojna agencija Sinergija d.o.o. 
E: kristjan@ra-sinergija.si 

 
Mreža učenja Šolskega centra Celje 
Šolski center Celje že četrto leto sodeluje kot 
tematski koordinator izvajalcev prireditev TVU.  

V preteklih letih so z nami kot koordinatorjem 
sodelovale številne srednje šole po Sloveniji in 
veseli smo, da se večina teh vsako leto 
ponovno odloča za sodelovanje v projektu. 
Vedno znova nas presenetijo s pestro vsebino 

tanja.avman@guest.arnes.si
kristjan@ra-sinergija.si
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 prireditev in ustvarjalnimi dogodki. V obdobju 
priprav na letošnjo vseslovensko kampanjo 
promocije učenja je željo po sodelovanju v 
projektu pod našim okriljem izrazilo tudi nekaj 
osnovnih šol na Celjskem. Z veseljem smo jih 
sprejeli, a mreža promotorjev se je širila naprej, 
saj smo vanjo kmalu vpletli še nekaj vrtcev. 

Poseben izziv nam je letos predstavljalo 
povabilo organizacij iz gospodarstva. Žal te 
organizacije o projektu še nimajo dovolj 
informacij, a smo kljub temu v našo mrežo 
»ulovili« kar štiri podjetja. Le-ta bodo za 
začetek poskrbela za promocijo projekta in 
večjo prepoznavnost vloge učenja in 
izobraževanja pri boljši zaposljivosti, kasneje pa 
bodo morda organizirala tudi kakšen večji 
dogodek. 

Ponosni smo, da letos z nami sodeluje 34 
srednjih šol, 4 osnovne šole, 2 vrtca in 4 
podjetja. Veselimo se raznolikosti prireditev, s 
katerimi nas izvajalci že pridno seznanjajo. 

Mateja Rajh Jager, Šolski center Celje 
E: mateja.jager@sc-celje.si 

Koordinator z občutkom  

VITRA je v projektu TVU od samega začetka – 
leta 1995, ko smo organizirali štiri prireditve. Z 

vsakim letom smo k sodelovanju vabili tudi 
naše partnerje, organizacije in posameznike s 
katerimi smo skupaj oblikovali pester progam v 
Notranjsko kraški regiji. Intenzivnost se je 
povečala po letu 2001, ko smo postali uradni 
območni koordinator.  

In kaj smo se v 13 letih koordinatorstva naučili? 
Poleg računalniških veščin, ki jih potrebuje 
koordinator za spremljanje, vpisovanje, 
obveščanje, je za dobro delovanje mreže 
pomemben predvsem čut za posameznika, 
skupine, organizacije. Koordinator je motivator, 
animator, svetovalec, pomočnik pri izpeljavi ali 
organizaciji dogodkov, predvsem pa poslušalec 
in prijatelj. Velikokrat se zgodi, da se 
sodelovanje v TVU začne z neformalnim 
pogovorom, naključnim srečanjem ali 
projektnim sodelovanjem. Ko spoznaš potencial 
organizacije ali posameznika, ga lažje 
spodbudiš k sodelovanju v mreži. Na podlagi 
postavljenih skupnih tem TVU hitro najdemo 
ustrezno vsebino, ki bogati celoten program in 
je hkrati pisana 'na kožo' posameznega 
izvajalca.  

Na VITRI vse prireditve vpisujemo sami, da 
imamo celotno sliko vseh koordiniranih 
prireditev in podizvajalcev. S tem lažje 
pomagamo tistim, ki pri svojih izpeljavah 
potrebujejo sodelujočo organizacijo, ali pa še 
nimajo razvite ideje o vsebini ali načinu 
predstavitve. Prav tako poskrbimo za vsa 
promocijska gradiva, ki jih izvajalci osebno 
prevzamejo. Z osebnim stikom ohranjamo 
dobro sodelovanje, ki se ne nanaša nujno le na 
projekt TVU. Tovrstna srečanja imajo velik 
učinek pripadnosti in pomembnosti vsakega 
posameznika (posledično tudi organizacije) k 
projektu, saj se dotikamo tako osebnih kot 
organizacijskih težav in drug drugemu vlivamo 
voljo za naprej. Različne ustanove, društva, 
organizacije in posamezniki iz naše mreže 
tvorijo čudovit mozaik dejavne lokalne in 
regionalne učeče se skupnosti. 

Tatjana Gostiša, VITRA Cerknica 
E: info@vitra.si 
 
 
 

 

mateja.jager@sc-celje.si
info@vitra.si
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TVU gostuje 

TVU se je uveljavil kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce 
izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča 
uveljavljanje koncepta in prakse vseživljenjskega učenja v naši družbi. Naša 
pozornost je zato namenjena predstavitvi tega projekta na različnih prireditvah 
doma in po svetu, radi pa se z njim pohvalimo tudi takrat, ko nas obiščejo delegacije 
iz različnih držav. V zapisih, ki sledijo, več pozornosti namenjamo temu, kako 
promocijske kampanje, dobitnike priznanj in številne prireditve predstavljamo na 
evropskem portalu InfoNetu in v drugih medijih. 

Parado učenja 2013 smo predstavili na 
Evropskem portalu InfoNetu  

 

Na spletni strani InfoNeta je objavljen članek o 
novembrskem letnem srečanju slovenskih 
izobraževalcev odraslih z naslovom Stock-
taking and future oriented (Analiza dosežkov in 
načrti za prihodnost), katerega avtorica je 
sodelavka ACS, mag. Zvonka Pangerc 
Pahernik. 

V članku je v ospredju osrednji letni dogodek, 
kjer si je skoraj 300 deležnikov s področja 
izobraževanja odraslih izmenjalo informacije o 
preteklih izkušnjah in prihodnjih prizadevanjih 
na tem področju. Posvet je bil obogaten s 
predstavitvami dosežkov na različnih področjih 
v letu 2013 in tako tudi priložnost za promocijo 
projekta Uresničevanje prenovljenega EPUO 
2012–2014 v Sloveniji ter s tem PU. 

Vabimo vas k branju aktualnih novic in člankov 
s področja izobraževanja odraslih v drugih 
evropskih državah, ki jih ponuja InfoNet – 
informacijski portal o izobraževanju odraslih v 
Evropi. 

Mateja Pečar, ACS 
E: mateja.pecar@acs.si 
 

Multimedijski portal Zgledi vlečejo  

Na spletnem portalu Zgledi vlečejo smo na 
enem mestu zbrali dobre prakse multimedijskih 
predstavitev, ki jih izobraževalci odraslih, pa  

tudi izobraževalci na splošno, lahko takoj 
uporabite pri svojem delu. Lahko pa vam služijo 
kot izziv in jih skušate pri pripravi lastnih gradiv 
preseči.  

 

Vsebine smo razdelili v štiri sklope: Dobitniki 
priznanj, Produkcija ACS, Dobro s spleta in 
Mala šola multimedije.  

V prvem sklopu na ogled postavljamo video-
posnetke 183 posameznikov, skupin in 
organizacij, ki v učenje in izobraževanje veliko 
vlagajo in s svojimi prizadevanji spreminjajo 
sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in 
pozitivno vplivajo na svojo okolico. 

Produkcija ACS ponuja didaktična in 
promocijska multimedijska gradiva, namenjena 
različnim ciljnim skupinam. Med njimi lahko 
najdete DVD-je z vsebinami vložnih knjižic, 
letake, plakate in tiskane publikacije, 
pripravljene v projektu Zgledi vlečejo.  

Iz nepregledne množice vsebin, ki jih ponuja 
splet, smo v sklopu Dobro s spleta izbrali 
najboljše, kar smo kot tako prepoznali. Vsebine 
smo razporedili v skupine: Spletni video portali, 
Spletni viri gradiv in informacij, Viri filmske in TV 
produkcije ter Orodja in pripomočki.  

V zadnjem sklopu, Mala šola multimedije, 
objavljamo nekaj teoretskih in praktičnih 
napotkov za pripravo lastnih multimedijskih 

http://www.infonet-ae.eu/
http://www.infonet-ae.eu/articles-national-affairs/2119-stock-taking-and-future-oriented
http://www.infonet-ae.eu/articles-national-affairs/2119-stock-taking-and-future-oriented
http://pro.acs.si/lp2013
http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/opis/index.php?nid=5120&id=380
http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/opis/index.php?nid=5120&id=380
http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu/
http://www.infonet-ae.eu/
file:///C:/Users/zvonka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A7PDEKCJ/mateja.pecar@acs.si
http://mm.acs.si/zv
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 vsebin, ki smo jih 'pridelali' s sodelavci 
usposabljanja Uporaba multimedijev v 
izobraževanju, ter zgledne izdelke udeležencev 
tega usposabljanja.  

Multimedijski portal sproti dopolnjujemo. Ta 
naloga bo (glede na sprotno svetovno 
produkcijo vsebin) večna. Trudimo se tudi za 
izboljšanje uporabniške storitve – olajšati 
želimo iskanje želenih vsebin, zato razvijamo 
poseben, vizualni iskalnik v obliki 'tag cloud-a' 
ali pojmovnega oblaka, ter omogočiti 
posredovanje vsebin.  

Darijan Novak, ACS 
E: darijan.novak@acs.si  

e-Novičke 

Elektronski mesečnik e-Novičke je začel izhajati 
februarja 2009, ko je sprva delno, nato pa v 
celoti, nadomestil tiskani mesečnik Novičke 
(1992–2009). Izdamo praviloma enajst številk v 
slovenskem jeziku, dve številki pa pripravimo 
tudi v angleščini in jih pošljemo partnerjem v 
tujini.  

Posamezne številke od leta 2003 do 2009 so 
objavljene v arhivu na spletni strani 
http://www.acs.si/novicke_arhiv.  

Z glasilom obveščamo, napovedujemo, 
poročamo in predstavljamo dejavnosti v 
izobraževanju odraslih in vseživljenjskem 
učenju doma in po svetu ter vabimo na 
izobraževanja, strokovne dogodke in posvete. V 
posebni rubriki Teden vseživljenjskega učenja 
2014 objavljamo informativne članke o projektu 
TVU. Letos jih je bilo do izdaje tega glasila 
osem.  

Vse koordinatorje in izvajalce TVU vabimo, da 
redno prebirajo naše glasilo, saj boste le tako 
na tekočem z vsem, kar v projektu počnemo.  

Nevenka Kocijančič, ACS 
E: nevenka.kocijancic@acc.si 

Promocija na Facebook strani TVU  

To pomlad teče že tretje leto, odkar projekt TVU 
promoviramo tudi na družabnem omrežju 

Facebook. Facebook stran TVU je postala eden 
od odmevnejših načinov, kako vas, 
koordinatorje in izvajalce TVU, mrežo 
izobraževalcev odraslih ter ostale uporabnike 
tega socialnega omrežja, redno obveščati o 
tem, kaj se v TVU dogaja. 

 

Spremembe stanja, fotografije, video posnetki, 
prihajajoči dogodki pritegnejo največ vaših 
ogledov, komentarjev in všečkov. Z grafično in 
tekstovno vsebino vam skušamo redno 
sporočati pozitivne novice in vas tako 
posledično motivirati, da kliknete na gumb Všeč 
mi je. Vsebine pogosto delimo tudi na 
Facebook strani ACS. 

Med zadnjimi objavami ste največ ogledov in 
všečkov namenili fotografijam s snemanja 
video-portretov dobitnikov priznanj za promocijo 
učenja in znanj odraslih. K dodatni promociji 
dobitnikov bo pripomogla še objava video-
portretov po nacionalnem odprtju TVU in 
seveda njihovo širjenje po vaših Facebook 
straneh. Posledično to pomeni tudi večjo 
prepoznavnost kandidatov za priznanja v vaših 
lokalnih okoljih. 

Veliko ogledov pritegnejo tudi novice in 
fotografije z dnevov učečih se skupnosti, 
Parade učenja, ki je novost in obogatitev TVU. 

V želji, da bi bila stran čim bolj 'živa', vas še 
naprej vabimo k obisku. V času TVU delite 
svoje dogodke z nami na Facebook strani TVU. 
Naj vaši komentarji, všečki in delitve vsebin na 
vaših Facebook straneh prispevajo k še večji 
prepoznavnosti našega skupnega praznika 
učenja. 

Mateja Pečar, ACS 
E: mateja.pecar@acs.si 

 

file:///C:/Users/zvonka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A7PDEKCJ/natalija.vrecer@acs.si
http://www.acs.si/novicke_arhiv
mailto:nevenka.kocijancic@acc.si
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja?ref=hl
https://www.facebook.com/AndragoskiCenterSlovenije?ref=hl
mateja.pecar@acs.si
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Gledamo naprej  

Pogled usmerjamo v letošnji festival učenja, ki se bo ponekod začel že takoj po 
prvomajskih praznikih, svoje odprtje na nacionalni ravni bo doživel 8. maja, uradni 
termin bo tekel od 12. do 18. maja, neuradno pa še vse do konca meseca junija. 

Pomembni datumi: 

 

Dogodek Rok 

Sestanek delovne skupine za razvoj 6. februar 2014 

Naročilo promocijskega gradiva TVU 2014  3. marec 2014 

Seja Nacionalnega odbora za TVU   10. marec 2014 

Srečanje izvajalcev in koordinatorjev TVU ter 
razdelitev promocijskega gradiva TVU 2014 11. marec 2014 

Rok za oddajo Pisne namere o prevzemu 
vloge koordinatorja TVU 2014 17. marec 2014 

Prijava dejavnosti v TVU 2014 (prek interneta, 
po e-pošti ali navadni pošti) od 24. marca do 18. aprila 2014 

Objava spletnega koledarja TVU 2014 
prva uradna objava 30. aprila 2014, sicer pa 
sprotno objavljanje 

Razširjeni termin TVU 2014 od 1. maja do 30. junija 2014 

Sklepi MIZŠ o sofinanciranju za območne in 
tematske koordinatorje TVU ter prireditelje 
TVU 2014 

maj / junij 2014 (še ni potrjeno) 

Nacionalna novinarska konferenca pred 
začetkom TVU 7. maj 2014 

Novinarska konferenca organizatorja odprtja   8. maj 2014 

Nacionalno odprtje TVU s podelitvijo priznanj 
ACS 8. maj 2014 

Uradni termin TVU 2014 od 12. do 18. maja 2014 

Prijava udeležbe na 18. andragoški kolokvij  22. maj 2014  

18. andragoški kolokvij 29. maj 2014 

Zbiranje anket o izpeljavi dejavnosti TVU 2014 od 1. junija do 31. julija 2014 

Razpis za priznanja za promocijo učenja in 
znanja odraslih  
za leto 2014 

od 15. septembra do 14. oktobra 2014  

Izbor dobitnikov priznanj in obveščanje 
prijaviteljev o izidih november 2014  

 

Delovna skupina za TVU na ACS vam želi uspešen TVU 2014 in vas vabi, da obiščete spletno in 
Facebook stran, kjer boste lahko sledili novostim v zvezi z letošnjim Tednom. 

http://tvu.acs.si/stiki/index.php?nid=75&id=60
http://tvu.acs.si/predstavitev/
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
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