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Teden vseživljenjskega učenja že dvajsetič!
V imenu soustvarjalcev TVU se zahvaljujemo predsedniku
RS, Borutu Pahorju, za častno pokroviteljstvo nad 20.
obletnico projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU).
Več na strani 4

Priprave na TVU 2015 tečejo
Elvira Šušmelj, predsednica Nacionalnega odbora za TVU

Nacionalni odbor je soglasno potrdil načrt TVU 2015 ter
sprejel stališče, da njegova finančna realizacija poteka v
skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih 2015 in
Letnim načrtom dela ACS ...
Več na strani 4

Nacionalno odprtje tokrat v Črnomlju
mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj

V TVU sodelujemo že od samega začetka, torej 20 let. S
prireditvami si prizadevamo razvijati pozitiven odnos do
vseh oblik, vsebin in poti učenja. Prepričani smo, da lahko
15. maja skupaj ustvarimo nepozaben dogodek …
Več na strani 5

Video portreti dobitnikov priznanj
Darijan Novak, avtor video portretov, ACS

Tudi letos imamo pet dobitnikov priznanj za posebne
dosežke na področju izobraževanja odraslih. Njihovi portreti
nastajajo skrbno in načrtno …
Več na strani 8

Več na strani 5
Uresničevanje
EPUO v Sloveniji
mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta

S tretjo Parado učenja ter enaindvajsetimi strokovnimi
dogodki za spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih bo
Slovenija spet bogato prispevala k uresničevanju evropske
strategije za učenje odraslih ...
Več na strani 10
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Andragoški kolokvij in odprtje EPALE
Na osrednjem strokovnem dogodku na državni ravni bomo
povezali projekta EPUO in PIAAC, slovesni pečat pa mu bo
dalo uradno odprtje e-platforme za izobraževanje odraslih;
pri njegovi pripravi tesno sodelujemo s CMEPIUS-om …
Več na strani 6

TVU je multimedijski
Dvajsetletno uspešno pot letos obeležujemo na Facebooku,
z novimi panoji bomo obogatili razstavo, skupno
promocijsko gradivo pa daje prepoznavno podobo …
Več na strani 6

Trudimo se za vas in skupaj z vami
Člani delovne skupine za TVU na ACS se s polno paro
pripravljamo na letošnji, jubilejni Teden. Skupaj z vami bomo
zaokrožili dve desetletji, a zavedamo se, da je vsak
zaključek obenem začetek nečesa novega ...
Več na strani 12
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TVU 2015 – praznujemo dvajseto obletnico!
Dvajseti Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je pred vrati. Pričakujemo nepozabne
dogodke tako na nacionalni ravni kot tudi na lokalni. V zadnjih letih je z nami vse
več prirediteljev, pa tudi vse več obiskovalcev. Glede na pisane programe, ki jih
pripravljate, bo 20. obletnica TVU nedvomno počastila Tedne preteklih let in
spodbudila uspešne izpeljave v prihodnje.
Za nami je dolga pot
Začetki segajo v leto 1996, ki ga je Evropski
parlament
razglasil
za
Evropsko
leto
vseživljenjskega učenja. Tedaj smo na pobudo
idejnega očeta TVU, dr. Zorana Jelenca,
prvega
direktorja
Andragoškega
centra
Slovenije (ACS), zasnovali slovenski festival
učenja in se pri tem zgledovali po Tednu učečih
se odraslih (Adult Learners' Week – ALW).
Slednjega je NIACE, krovna ustanova za
izobraževanje odraslih (IO) v Združenem
kraljestvu, prvič organizirala že leta 1992, do
leta 1996 pa ji je sledilo pet držav na svetu, mi
smo bili šesti.

so prav zgledni učeči se najboljši ambasadorji
učenja. A ker verjamemo, da je TVU projekt
'ljudi za ljudi', vidimo prav na tem področju še
veliko izzivov v povezovanju učečih se in
našem (so)delovanju za uresničevanje najvišjih
osebnih in skupnih vrednot.

Še bi lahko pisali o vse večji udomačenosti TVU
v številnih slovenskih krajih, pa tudi o njegovi
pionirski vlogi in veljavi v mednarodnem gibanju
festivalov učenja. Razpisali bi se lahko o vplivu
TVU na povezanost vseh generacij ter na
prepoznavnost mnogovrstnih oblik in poti
izobraževanja in učenja, potrebnih za preživetje
in uspeh na trgu dela, po tudi za splošno omiko,
miroljubno sožitje ter zavedanje naših korenin.
Po anglosaškem modelu smo prevzeli marsikaj,
obenem pa že kar na začetku ubrali svojo pot.
Z
odločitvijo,
da
festival
zastavimo
vseživljenjsko, smo v dveh desetletjih število
prirediteljev povečali s 74 (1996) na 1.494
(2014). Z začetnih 500 izobraževalnih,
kulturnih, družabnih, informativno-svetovalnih in
drugih dogodkov se je lani naša bera povečala
na blizu 12.000 priložnosti za vse generacije.
Število obiskovalcev je z 10.000 v prvem letu
naraslo na okrog 256.000 v lanskem. Zagotovo
pa vemo, da še veliko več ljudi zadnja leta
dosegamo z mediji – tudi takimi, ki jih pred 20
leti še nismo uporabljali (svetovni splet),
nekaterih pa še sploh ni bilo (socialna omrežja).
Uspešno smo se s TVU uveljavljali tudi v
mednarodnem prostoru. Prenašali smo svoje
izkušnje na druge, z njimi izmenjevali zamisli,
ustvarili skupne dogodke, se ogreli za nove
pristope. Med slednjimi omenimo predvsem
uveljavljanje glasu učečih se, kjer smo z
vsakoletno počastitvijo uspešnih posameznikov,
skupin in ustanov jasno opozorili na dejstvo, da

A naj opozorimo le še na en kazalnik uspeha, ki
je bil posledica povsem naravnega razvoja
projekta. Medtem ko smo sprva na ACS z
vsemi prireditelji sodelovali neposredno, so se
sčasoma izoblikovali 'centri moči', poimenovali
smo jih koordinatorji TVU. Ti so v svojih
geografskih okoljih ali na vsebinskih področjih
povezali svoje partnerje, nagovorili ustanove,
društva, posameznike in druge, s katerimi so
želeli soustvarjati praznik učenja.

Tako so nastala partnerstva, ki presegajo
termin TVU (maj in junij) in delujejo vse leto.
Koordinatorji so postali stebri, na katerih sloni
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ne le TVU, pač pa v mnogih primerih kar 'učeče
se skupnosti'. Prav v to smer je TVU zadnja leta
s Paradami učenja in dogajanji, namenjenimi
opredelitvi in predstavitvi učečih se skupnosti,
najbolj napredoval.
Kljub temu izzivov nikoli ne zmanjka. Vsako leto
si jih nekaj zastavimo in večino tudi uresničimo.
S tem pa se nam širi obzorje, zato se porajajo
nove zamisli. Udejanjamo jih lahko le s
skupnimi močmi predstavnikov prakse, stroke,
politike in vseh tistih, ki jim je naše delo
namenjeno – učečih se.

Veseli nas, da so naša prizadevanja opažena,
kar nam letos potrjuje prevzem častnega
pokroviteljstva predsednika RS, Boruta
Pahorja, nad 20. obletnico projekta TVU.
Temelji in mejniki TVU 2015
Temelji izpeljave TVU 2015 so bili postavljeni z
Analizo in poročilom TVU prejšnjega leta. Poleg
tega smo se v letu 2014 dvakrat sestali z
nekaterimi predstavniki mreže TVU, zato da bi
razpravljali o razvoju projekta. Pobude obeh
forumov so bile predstavljene na sestanku
mreže TVU, 12. februarja, in srečanju
Nacionalnega odbora za TVU, 11. marca. Pod
vplivom vseh naštetih dejavnikov je letni načrt
TVU 2015 dobil svojo končno podobo.

V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ) si prizadevamo, da bi
čim hitreje zagotovili denarno podporo njihovim
prizadevanjem. Ta bo tudi letos temeljila na
Letnem programu za izobraževanje odraslih
2015. Poskrbljeno bo tudi za sofinanciranje
prirediteljev, ki bodo izpeljali večje število
dogodkov.
Na državni ravni smo obnovili ali pa na novo
sklenili nekaj zavezništev. V Evropskem letu za
razvoj (ELR) smo se povezali z Ministrstvom
RS za zunanje zadeve in prireditve TVU
umestili v nacionalni delovni program ELR.
Pričakujemo, da se bo kar nekaj prirediteljev
TVU odločilo svoje dogodke obarvati s temami
ELR – solidarnost, soodvisnost, odgovornost.
ACS pa bo na državni ravni poskrbel za
zastopanost tem, ki jih odraža tudi slogan Naš
svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost.
Mnoga prizorišča bosta poživila skladba En
svet na video posnetku in avdio ter video o ELR
2015.

Tematska opredelitev dogodkov TVU 2015 bo
posegla tudi na področja drugih resorjev. Teme,
za katere smo se dogovorili:
-

Zelena delovna mesta in samooskrba,
Lokalna razvojna partnerstva,
Kritično potrošništvo,
Kultura na poti iz roda v rod,
Znanje izboljša življenje (pismenost),
Človek v trajnostnem razvoju,

izražajo naše prepričanje, da je človek celostno
bitje in da ga učenje (lahko) spremlja na vseh
področjih bivanja in delovanja.
TVU bo tekel pod častnim pokroviteljstvom
Slovenske nacionalne komisija za UNESCO.
Njihov
predstavnik
bo
sodeloval
na
nacionalnem odprtju, gostovali pa bomo tudi
UNESCO glasnike ter sodelovali z UNESCO
ASP mrežo šol in vrtcev.
Gostujoča akcija v TVU 2015

Njegovo uresničevanje že vneto teče pod
vodstvom 44 koordinatorjev TVU 2015, 35
območnih in 9 tematskih. Njihova pisma o
nameri, da delujejo kot koordinatorji, smo
presodili na temelju prenovljenih Napotkov in
priporočil za koordinacijo TVU 2015.

V zadnjem hipu se je timu soustvarjalcev TVU
pridružil Zavod Ypsilon s projektom Slovenija –
mentorska država. V akciji, ki vključuje več
partnerjev (med drugim Zavod RS za
zaposlovanje in ACS), se bodo v četrtek, 21.
maja 2015, na različnih lokacijah po Sloveniji
odvijale delavnice na temo mentorskega
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povezovanja (zakaj mentorstvo, kakšne so
prednosti in kako vzpostaviti učinkovit
mentorski odnos). V delavnicah bodo mlade
prek platforme www.mentorstvo.si povezovali z
registrirani mentorji (seznam registriranih
mentorjev). Koordinatorji in prireditelji TVU se
lahko v akcijo vključijo (prijava je mogoča tukaj)
kot izvajalci teh delavnic in prejeli bodo vse
potrebno – priročnik, navodila za izvedbo
delavnice ter promocijske materiale. Veliko pa
je že to, da pomagamo promovirati akcijo, ki
temelji na medgeneracijskem povezovanju ter
plemeniti izmenjavi znanja in izkušenj.
Nacionalno odprtje TVU 2015
TVU bomo letos uradno začeli v Beli krajini.
Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK)
Črnomelj bo skupaj z nami ter s številnimi
parterji in obiskovalci iz vse države v petek, 15.
maja, praznovanju učenja namenil ves dan. Ob
10. uri bodo v Kulturnem domu v Črnomlju
izpeljali nacionalno odprtje TVU 2015 s
počastitvijo petih novih dobitnikov priznanj za
promocijo učenja in znanja odraslih. Vzporedno
bo od 10. do 15. ure tekla Parada učenja (PU).
Osrednji program PU se bo začel ob 12. uri v
starem mestnem jedru, ob 13. pa bo okrog 450
udeležencev sklenilo krog in zaplesalo
Belokranjsko kolo učenja.

S kulturnim sporedom na odprtju in PU bodo
gostitelji pokazali, kako zelo cenijo svojo
kulturno dediščino. Drugi dve rdeči niti
prireditev bosta spodbujanje podjetništva in
medgeneracijsko učenje.
ZIK Črnomelj letos praznuje 55-letnico
organiziranega izobraževanja odraslih v Beli
krajini. Spoznate ga lahko v promocijskem
videu, še bolje pa v živo, na majski prireditvi,
zato prisrčno vabljeni!
Na ACS vam želimo pot v nekoliko bolj oddaljen
kotiček Slovenije olajšati, zato prijave za
avtobus, ki bo že tradicionalno obiskovalce iz

različnih koncev Slovenije peljal iz Ljubljane v
Črnomelj (in nazaj), zbiramo prek spletne strani
odprtja do 8. 5. 2015. Vabljeni!
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
E: zvonka.pangerc@acs.si

20. TVU lokalno
Teden se hitro bliža, mi pa smo pokukali v
zakulisja nekaterih koordinatorjev in izvajalcev,
ki že pripravljajo pisane dogodke na lokalni
ravni, s katerimi bodo obeležili jubilejni Teden.
Med njimi ima odlična izhodišča LU Kranj, ki bo
obletnico obeležila tudi s potujočo razstavo
Praznik učenja v centru Qlandia Kranj in
razstavo fotografij TVU iz preteklih let, nekaj pa
jih bodo z nami delili tudi na FB. Zanimiv Teden
obljubljajo tudi na LU Koper, ki bo letos v
znamenju številke 20: organizirali bodo 20
prireditev, na katerih bo nastalo 20 posnetkov
Kopra, ti pa bodo kasneje razstavljeni tudi v 20
trgovinah po mestu. Številka 20 bo glavna nit
tudi za Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, ki
bo v 20 enominutnih radijskih oddajah z 20
partnerji predstavljala letošnje dogodke, in za
UPI Žalec, ki bo dogajanje popestril tudi z 20
uličnimi dogodki. Odlično zasnovo ima tudi LU
Slovenska Bistrica, kjer letos pričakujemo
navdušujoče dogajanje, ki ga bodo zaključili s
počastitvijo 20. obletnice TVU-ja s svečanim
dogodkom. Tudi v drugih slovenskih krajih bodo
najmlajši, najstarejši in tisti vmes lahko uživali
ob razstavah, strokovnih dogodkih in sprehodih
skozi čas ter dejavno sodelovali na natečajih ali
bili kako drugače del Tedna, kar je vsekakor
odličen razlog za obisk dogodkov TVU.

Veliko vas je, ki boste letošnji TVU dodatno
proslavili. Prav vsi aktivni soustvarjalci TVU-ja
pa ste posebni, enkratni ter polni odličnih idej in
zamisli. S svojo izvirnostjo in predanostjo nas je
marsikdo že zdaj prijetno presenetil, in če vas
še ni med njimi, pohitite! Zakaj ne bi tudi sami
nekaj prispevali veliki družini TVU-ja in hkrati
svojemu lokalnemu okolju ter soustvarjali
jubilejno leto? Pri tem si lahko malce pomagate
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z brskanjem po Borzi TVU, kjer najdete odlično
ponudbo vsebin in dejavnosti, ki jih lahko
prenesete tudi v svoje okolje. Navsezadnje
sploh ni tako težko, saj tudi iz malega zraste
veliko …
Simona Kavčič, ACS
E: simona.kavcic@acs.si

Andragoški kolokvij 2015
Letošnji, devetnajsti andragoški kolokvij (AK),
osrednji strokovni dogodek TVU na državni
ravni, bo ACS organiziral v sodelovanju s
Centrom Republike Slovenije za mobilnost in
evropske
programe
izobraževanja
in
usposabljanja – CMEPIUS. Strokovnemu
srečanju deležnikov v izobraževanju odraslih bo
namreč sledil slovesni del – nacionalno odprtje
e-platforme za izobraževanje odraslih v Evropi
– EPALE. Naš partner pri organizaciji AK bo
Nacionalna podporna služba za EPALE, ki
deluje na CMEPIUS-u.
Kolokvij bomo izpeljali 16. junija v Kranjski
Gori, njegov strokovni del pa bo namenjen
razmisleku o spodbujanju temeljnih zmožnosti
odraslih. Gostili bomo poznavalca tega
področja iz tujine, v osrednjem delu pa si bodo
svoje izkušnje izmenjali nosilci strokovnih
dogodkov, izpeljanih v projektu Uresničevanje
Evropskega programa za učenje odraslih
(EPUO) 2014–2015 v Sloveniji. Koordinatorji
strokovnih dogodkov EPUO – nosilci Parade
učenja 2013, 2014 in 2015 – bodo v lokalnih
okoljih aprila, maja in junija predstavili svoja
prizadevanja
za
spodbujanje
temeljnih
zmožnosti za izbrano ciljno skupino, nato pa
spodbudili razpravo s povabljenimi deležniki. Ti
bodo opredelili izzive in priporočila za skupno
delo v prihodnje. Andragoški kolokvij bo
priložnost za soočenje teh lokalnih izkušenj in
pogledov ter za oblikovanje sinteznih priporočil.
Ta bodo prišla prav, ko se bo Slovenija
naslednje leto soočila z rezultati raziskave o
zmožnostih odraslih – PIAAC.
Prijava za AK teče prek spleta od 8. maja do 8.
junija. Vsebine slovesnega dela vam
namensko nismo razkrili – pridite pogledat!
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
E: zvonka.pangerc@acs.si

Razstava TVU v letu 2015
Jubilejni dvajseti TVU bomo obeležili tudi z
razstavo Praznik učenja, ki bo ob 20. obletnici
TVU gostovala na številnih prizoriščih in
dogodkih po Sloveniji. Koordinatorji in

samostojni izvajalci TVU jo bodo predstavili v
svojih lokalnih okoljih, kjer bodo organizirali
TVU dogodke in prireditve. Letos bo razstava
gostovala v Kranju, Črnomlju, Ljubljani,
Radečah in Celju, najširši in strokovni javnosti
pa bo na ogled tudi na drugih prizoriščih in
zunaj uradnega datuma TVU.
Ob dvajseti obletnici TVU bomo razstavo
obogatili z novimi dodatnimi panoji, na katerih
bodo prikazani kazalniki uspešnosti TVU v
dvajsetih letih ter ključni dosežki in uspehi tega
projekta. Razstavo, ki predstavlja ključne
informacije in dosežke TVU ter na številnih
fotografijah različna dogajanja v TVU, smo že
lani obogatili z dvema novima panojema, na
katerih je predstavljena Parada učenja in z njo
povezana pisana dogajanja v letih 2013 in 2014
po Sloveniji.

Razstavo je mogoče prikazati v celoti ali pa le s
posameznimi panoji. Tudi vi lahko svoje
dogodke in prizorišča obogatite z barvitimi
panoji, za kar se dogovorite z avtorico
prispevka.
Erika Brenk, ACS
E: erika.brenk@acs.si

Prepoznavnost
projekta
zagotavlja
skupno promocijsko gradivo
Posodobitev uveljavljene grafične podobe je
ena prvih nalog, ki se je lotimo vsako leto. Za
obeležitev
jubilejnega,
dvajsetega festivala učenja
je naš oblikovalec, David
Fartek, ustaljeno obliko
nekoliko
predrugačil.
Logotip je oblikoval kot
prapor, prenovljeno podobo
pa so dobile tudi vse
različice plakata TVU 2015.
Tiskali smo jih v nakladah,
ki
so
prejšnja
leta
zadostovale
potrebam
prirediteljev dogodkov (3.000 izvodov polnega,
5.000 praznega, 100 italijansko-slovenskega in
20 madžarsko-slovenskega). Letos se je
pokazalo, da je povpraševanja po polnih
plakatih več, zato smo to različico (na
fotografiji) ponatisnili.
Koordinatorji in izvajalci so po sestanku mreže
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TVU, ki je bil 12. februarja, poleg plakatov
prevzeli tudi papirne kocke in balone, ki niso
uporabne le na prireditvah, namenjenih
vrtčevskim otrokom, ampak so jih veseli tudi
malo starejši otroci in celo odrasli.
V
drugem
koraku
priprave
letošnjih
promocijskih gradiv smo
oblikovali letake. Na voljo
bodo tri različice: en
zapolnjen, s katerima
bomo predstavljali tako
TVU kot Parado učenja,
dve različici pa bosta
namenjeni
izvajalcem
prireditev v TVU oziroma
koordinatorjem Parade
učenja: na eni strani
bodo glavni podatki o
TVU oziroma Parade učenja, na drugo pa bodo
lahko sami natisnili vabila, programe ipd.
Vabimo vas, da letake naročite na spletni strani
(Paket promocijskih gradiv 2).
Skupno promocijsko in informativno gradivo
TVU, ki temelji na celostni grafični podobi
projekta, si lahko ogledate tukaj. Logotip, plakat
v več različicah ter drobno promocijsko gradivo
lahko natisnete ali ga kako drugače uporabite
za pripravo lastnega promocijskega gradiva.
Veseli bomo vaših izvirnih rešitev.
Nevenka Kocijančič, ACS
E: nevenka.kocijancic@acs.si

Po uspešni 20-letni poti TVU
sprehajamo tudi na Facebooku

se

Jubilejni TVU praznujemo tudi na Facebook
strani TVU. Vabimo vas, da se nam pridružite
tudi vi na svojih FB straneh. Z objavo fotografij
sodelujočih, dobitnikov priznanj ACS, dogodkov
in promocijskega materiala se vzpenjamo po 20
stopnicah TVU. Veliko vas že spremlja in
všečka naše obujanje spominov, zato smo za

nagrajenec bo dobil odlično priložnost za
učenje!
Že aktivnim izvajalcem se torej pridružite tudi
drugi in z nami delite fotografije, na katerih ste
na primer gostili znano osebo ali dogodek, ki je
bil kaj posebnega in ste nanj še posebej
ponosni! Nadvse dobrodošla bo priprava vaše
fotogalerije 'TVU pri nas', kratkega videa o
vašem TVU, kratke video izjave izvajalcev TVU
o TVU ali kakšna druga oblika, s katero boste
obeležili letošnji TVU.
Dobimo se torej na FB TVU
(https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjsk
egaUcenja)!
Mateja Pečar, ACS
E: mateja.pecar@acs.si

Uporabite spletne pasice TVU 2015 za
promocijo na spletnih straneh
Za vas smo pripravili pestro paleto različnih
dimenzij spletnih pasic, tako da jih boste lažje
prilagodili svoji spletni strani:




nebotičnik pasica 160 × 600;
klasična pasica 468 × 60;
jumbo pasica 180 × 150.

Dostop do pasice je preko spletne strani gradiv
http://tvu.acs.si/gradiva oz. neposredno na
http://tvu.acs.si/gradivo/pasice2015.html.
Na voljo je več različnih grafičnih
formatov, ki bodo ustrezali tudi
tehnični zasnovi vaše strani:





statična JPG;
animirana v formatu SWF
(Adobe Flash);
animirana v formatu GIF;
novo: animirana v formatu
HTML5.

Stran s pasicami je postavljena
tako, da so vse pasice nanizane na
enem mestu, k pasici pa je dodano
tudi polje, iz katerega lahko kopirate
HTML kodo in jo vstavite v vašo spletno stran.

vas pripravili tudi nagradni kviz o 20 letih TVU,
ki ga na FB TVU že lahko rešujete. Izžrebani

Za dodatne informacije povprašajte avtorja
prispevka.
Franci Lajovic, zunanji sodelavec ACS
E: franci.lajovic@acs.si.
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Dobitniki priznanj za promocijo učenja in
znanja odraslih
Na ACS verjamemo, da k ozaveščanju pomena vseživljenjskega učenja v vseh
starostnih obdobjih ter v vseh vlogah, v katerih se človek znajde, prispevajo tudi
dobitniki priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih. Predstavijo se vam v
kratkih in zgovornih video portretih, ki jih že več let uspešno ustvarjajo sodelavci na
ACS.
Proces priprave portretov dobitnikov
Priznanja za posebne dosežke na področju
vseživljenjskega učenja na ACS podeljujemo že
od leta 1997. Javni razpis k prijavi navadno
pritegne do dvajset prijaviteljev, ki menijo, da so
predlagani primerni za Priznanja. Komisija za
podeljevanje priznanj na podlagi pravilnika
izbere do 5 dobitnikov priznanj: posameznikov,
skupin ali organizacij. Ko so dobitniki izbrani, se
začne moje delo. Najprej natančno preberem
celotno prijavo in si izpisujem zanimivosti o delu
in življenju dobitnikov. Da bi jih bolje spoznal ter
da bi oni spoznali mene in sam proces priprave
portretov, se srečamo in opravimo intervju, da
bi dobil njihovo kar najširšo življenjsko zgodbo.
Navadno se pogovarjamo okoli dve uri. Posneto
gradivo pazljivo poslušam, si zapisujem
ustrezne podatke in jih združujem v osnovne
gradnike zgodbe. Posneto zvočno gradivo je
primerno za uporabo v končnem portretu.
Za vsakega nagrajenca imamo na voljo en
snemalni dan. Skupaj sestavimo najprej
seznam oseb, ki želijo sodelovati pri snemanju,
ter načrt snemalnega dne. S snemalcem, letos
je to Nejc Saje iz Strup produkcije, dobiva
navadno okoli dve uri in pol dolg video zapis, iz
katerega skušava izbrati najboljše dele za
triminutni portret. In prav ta del je
najzahtevnejši.
Prav vedno so, brez izjeme, naši dobitniki
izjemno produktivni in aktivni na več področjih,
tako da v portret nikoli ne moremo vključiti

vsega, kar počnejo. Vedno pa so tudi neomejen
vir učenja in spodbude, da se ob njih človek
počuti
ponižnega,
ne
ponižanega,
in
hvaležnega. Letos se bomo učili od Mestne
knjižnice Izola, Gill in Dennisa Wraight, Slavice
Borke Kucler, Zdravka Kuhte in Jurčka
Nowakka. Glavne lekcije?








Vseživljenjsko učenje pozitivno vpliva na
kakovost življenja, ne glede na vsebino
(šport, umetnost, kulturna dediščina …) in
način
(samostojno,
skupinsko,
institucionalno …).
Odprti javni prostori z raznovrstno ponudbo
in usposobljenimi delavci so pomemben
dejavnik za vključevanje vseh skupin v
učenje in dejavno državljanstvo.
Medgeneracijsko in medkulturno učenje ter
vključevanje oseb s posebnimi potrebami
prispevajo
k
rasti
vseh
vključenih
posameznikov.
Za kakovostno učenje in izobraževanje je
potrebno smotrno usklajevanje vseh
deležnikov: zakonodajalcev, strokovnjakov
in prostovoljcev.

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

Kratki filmi tudi v izobraževanju odraslih
postajajo prepoznana dobra praksa
Okolje, v katerem živimo, postaja vedno bolj
digitalizirano. Vprašanje je, ali se kot
izobraževalci odraslih zavedamo moči video
govorice in kakšne premike lahko storimo pri
posameznikih, ki bi jim naše vsebine prišle prav
– da storijo korak naprej za pridobitev nove
izobrazbe oz. dokončanje stare ali osebnostno
rast, ki je danes prav tako sestavni in
pomembni del našega življenja?
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Že odkar na Andragoškem centru podeljujejo
priznanja
za
dosežke
na
področju
vseživljenjskega učenja, so se zaposleni
zavedali, da je video predstavitev veliko boljša
in pove več kot prebrano besedilo na podelitvi
priznanj. Zato se je leta 1999 začela video
produkcija video portretov dobitnikov priznanj,
kar je stalna praksa še danes. Zadnja leta je
bila želja zgodbe ljudi še bolj približati občinstvu
in gledalcem za televizijskimi sprejemniki ali
uporabnikom interneta. Vsi kratki filmi so bili
vsako leto predvajani na lokalnih televizijah po
Sloveniji in so objavljeni tudi na spletni strani
Tedna vseživljenjskega učenja. Posnete
zgodbe so pristne in nagovarjajo različno
občinstvo – mlade, brezposelne, starejše,
župane, medije in druge.

Podobna praksa pa je tudi drugod po Evropi.
Kratke filme snemajo v knjižnicah, nevladnih
organizacijah,
izobraževalnih
ustanovah,
društvih, univerzah in drugod. Nekatere so
objavljene tudi na novi spletni platformi EPALE,
kjer so partnerji z Nizozemske objavili zanimive
video portrete na temo Knjižnice spreminjajo
življenja: ali tako pravijo Nizozemci (Libraries
change lives: or so say the Dutch). Tako kot pri
portretih dobitnikov priznanj ACS so tudi tukaj
predstavljene zgodbe ljudi, ki so ostali brez
zaposlitve in so ob pomoči zaposlenih v
knjižnici ali drugih strokovnih delavcev našli
nove priložnosti v življenju.
Video je zagotovo nepogrešljivo orodje za
širjenje pozitivnih idej in zgodb. Razvoj
tehnologije nam omogoča, da snemanje in
montaža tega ni več tako zahtevno delo kot je
bilo to še pred leti. Mnogi brezplačni nasveti so
dostopni tudi že na spletu. Izobraževalci
odraslih imamo torej na voljo dovolj kakovostna
orodja, da ciljno publiko nagovorimo inovativno
in jih tako še bolj približamo našim uporabnikom
ali udeležencem. Na nas je le, da jih izkoristimo
in uporabimo v praksi. EPALE pa je dobra
priložnost, da svoje delo predstavimo
izobraževalcem odraslih v Evropi in sporočimo,
kako smo se tega lotili in kakšni so bili rezultati.
Ajda Turk, CMEPIUS
E: ajda.turk@cmepius.si

TVU povezuje
TVU je že sam po sebi velik dogodek, ki povezuje ljudi vseh starosti. Hkrati pa
povezuje tudi druge dogodke ter spodbuja in nudi priložnosti za vseživljenjsko
učenje. Letos tako že tretjič gosti Parado učenja in ponuja 21 ciljno naravnanih
strokovnih dogodkov. Nekatera prizorišča bodo obiskali tudi tuji gostje, kot vedno
pa Parada tudi tokrat spodbuja skupnostno učenje in ponuja različne izzive.
Parada učenja 2015
V dveh letih se je po Sloveniji zvrstilo štirinajst
Parad učenja; nekatere celo dvakrat zapovrstjo
(http://tvu.acs.si/paradaucenja/drugi/2014). O

barvitem dogajanju v letih 2013 in 2014 smo
poročali v obeh številkah E-biltena Parade
učenja, utrinke pa si lahko ogledate tudi v Foto
mozaiku PU 2013 & 2014.
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stojnicah, z delavnicami, razstavami, s
projekcijami, predavanji, predstavitvami in
pogovori ter z odrskimi glasbenimi, plesnimi,
športnimi in kulturnimi nastopi.
Informacije o pripravah na PU 2015 spremljajte
na spletni strani.
Nevenka Kocijančič, ACS
E: nevenka.kocijancic@acs.si

Strokovni dogodki tokrat drugače
Letos ACS, nacionalni koordinator projekta
EPUO, s koordinatorji teh dogodkov snuje nove
festivalske dogodke v sedmih slovenskih
mestih. Parada učenja se začenja v starem
mestnem jedru Črnomlja prav na dan odprtja
Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), v petek,
15. maja; nadaljuje se v ponedeljek na
Glavnem trgu v Kranju, potem pa gostuje vse
do sobote, 23. maja, vsak dan v drugem kraju:
v torek bo na Ptuju, v sredo bodo priložnosti za
učenje in ustvarjalnost ponujali na Krekovem
trgu v Celju, naslednji dan se bo mogoče
udeležiti Parade učenja v Krškem, v petek svojo
Parado prireja Ljudska univerza Ajdovščina za
grajskim obzidjem, v soboto pa bo praznično na
ploščadi pred Delavskim domom Trbovlje.
Udeležence bodo na podobne prireditve vabili
tudi v drugih slovenskih mestih: na Jesenicah, v
Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu,
Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Škofji Loki in
v Radečah. Seznam se še spreminja, zato vas
vabimo, da na spletni strani spremljate, kje vse
bodo letos ponovljene Parade učenja.

Koordinatorji letošnjih prireditev Parade učenja
so pridobili podporo vseh županov svojih mest.
Vzpostavili so partnerstva med izvajalci
formalnega in neformalnega izobraževanja in
učenja ter v sodelovanju z njimi pripravljajo
pestre programe. Prireditve bodo vsebinsko
bogate, usmerjene k temam, ki smo jih začrtali
že v TVU-ju. Udeležence različnih generacij
bodo sodelujoči navduševali s prikazi na

Parada učenja je v letih 2013 in 2014 poleg
festivalskega dela vključevala tudi strokovne
dogodke po izbiri koordinatorjev PU. Njihovi
pristopi so bili zelo raznovrstni, prilagojeni
prednostim ali potrebam lokalnega okolja.
Letošnja PU teče pod okriljem projekta
Uresničevanje Evropskega programa za učenje
odraslih 2014–2015 v Sloveniji, financiranega iz
programa Erasmus+ in lastnega deleža MIZŠ.
Za to projektno obdobje smo prijavili strokovne
dogodke na temo spodbujanja temeljnih
zmožnosti odraslih. Izpeljali jih bodo nosilci PU
2013, 2014 in 2015, ki so si izbrali različne
ciljne skupine. Zanje že izvajajo usposabljanja
za okrepitev tistih zmožnosti, ki jih ti najbolj
potrebujejo. Te dejavnosti in rezultate bodo tudi
predstavili. Strokovnemu delu dogodkov EPUO,
na katerem bodo poleg osebja njihovih nosilcev
sodelovali še mnogi drugi deležniki, bo dodano
konkretno usposabljanje za izbrano ciljno
skupino. Na mnogih prizoriščih bodo s prispevki
sodelovali tudi strokovnjaki, ki v Sloveniji vodijo
raziskavo o zmožnostih odraslih – PIAAC, saj
želimo s skupnimi močmi opozoriti na
problematiko zmožnosti odraslih. Ta bo
naslednje leto, ob objavi rezultatov PIAAC za
Slovenijo, najverjetneje postala 'vroča tema'.

Predstavitvi dogodkov EPUO, izpeljanih aprila
in maja, boste lahko prisluhnili na andragoškem
kolokviju 16. junija v Kranjski Gori, nekaj pa jih
bo še junija. Program vseh 21 strokovnih
dogodkov EPUO je objavljen na spletni strani.
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Dejavnosti projekta EPUO 2014–2015 bomo
sklenili pozno jeseni z izdajo e-biltena in video
publikacije o strokovnih dogodkih EPUO.

Uresničevanje EPUO po letu 2015
Zaključne naloge si bodo podale roke z
začetnimi dejavnostmi za novo projektno
obdobje 2015–2017. Še prej pa moramo
nacionalni koordinatorji za uresničevanje EPUO
oblikovati prijavo na razpis, odprt do 19. maja.
Na nedavnem sestanku s predstavniki
Evropske komisije (EK) in Izvršne agencije za
izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo
(EACEA) smo izvedeli, da imamo – po načelu
subsidiarnosti, ki velja v evropski izobraževalni
politiki – še vedno precej proste roke pri
oblikovanju nacionalnih vsebin, hkrati pa nam
razpisna določila kot obvezno nalogo
narekujejo
vzpostavitev
mehanizma
za
intenzivno sodelovanje nacionalnih deležnikov.
Med
potencialnimi
temami
nacionalnih
projektov so opredeljene skrb za temeljne
zmožnosti odraslih z nizko izobrazbo, za
digitalne in prečne zmožnosti ter za kakovost v
izobraževanju odraslih,
ravnovesje med
splošnim izobraževanjem odraslih ter poklicnim
izobraževanjem in usposabljanjem, svetovanje
in vrednotenje ter ozaveščanje za večje
vključevanje v vseživljenjsko učenje.
Na prvi pogled se zdi, da želijo naše dejavnosti
(pre)usmeriti na državno raven. To pomeni, da
bomo morali modro zasnovati vsebine tako, da
bo po eni strani zadoščeno razpisnim kriterijem,
po drugi pa bodo ohranjeni vezi in potenciali, ki
smo jih v treh letih zgradili na krajevni ravni. O
novih projektnih vsebinah bomo poročali v eni
od naslednjih izdaj TVU novičk.
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
E: zvonka.pangerc@acs.si

TVU 2015 bo obogatilo srečanje s tujimi
gosti

delavnici na temo vključevanja različnih
deležnikov v festivale učenja in obiskali
prireditev TVU v Črnomlju; pri izvedbi bodo
sodelovali predstavniki mreže TVU. 18. maja se
bodo udeležili in sodelovali na Paradi učenja v
Kranju. Pri izvedbi bodo sodelovali predstavniki
MIZŠ, lokalnih oblasti in mreže TVU. Nazadnje,
tj. 19. maja, pa se bodo udeležili in sodelovali
na Paradi učenja na Ptuju, kjer bodo pri izvedbi
sodelovali predstavniki lokalnih oblasti in mreže
TVU.
Mateja Pečar, ACS
E: Mateja.pecar@acs.si

Skupnostno učenje opolnomoči družbo
Skupnostno učenje zagotovo prispeva k
opolnomočenju družbe. O tem se je razpisal
Alan Tuckett, predsednik
mednarodnega sveta za
izobraževanje odraslih
(ICAE) in eden ključnih
govornikov na letošnji
mednarodni otvoritveni
konferenci EPALE v Bruslju (15. april). Tudi v
Sloveniji imamo dobre primere skupnostnega
učenja, ki jih zelo dobro predstavlja film Z roko
v roki, Učenje v skupnosti za osebno in skupno
dobro.
Film (nastal je v okviru Evropskega programa
za učenje odraslih (EPUO) 2012–2014) zelo
dobro in nazorno predstavi okoliščine in izzive,
s katerimi se srečujejo učeče se skupnosti v
Sloveniji. Predstavljeni so primeri iz Radovljice,
Črnomlja, Solčave in Radeč. S skupnostnim
učenjem na eni strani prihaja do reševanja stisk
mladih in njihove ponovne integracije, prav tako
do integracije priseljencev, na drugi pa
posamezniki z voljo, energijo in znanjem
prispevajo k nastajanju učeče se skupnosti in
skupnega sooblikovanja kakovosti življenja v
lokalnem okolju. Vse to poudarja prav ta film, ki
ga predstavljamo tudi na EPALE.

Na nacionalnem odprtju TVU in Paradi učenja v
Črnomlju, Kranju ter na Ptuju letos gostimo 4člansko nizozemsko delegacijo. Njeni člani
organizirajo festival učenja na Nizozemskem in
zato želijo v okviru svojega projekta – 'Evropski
doprinos k festivalu učenja na Nizozemskem' –
v Sloveniji, v Walesu in na Irskem pridobiti nove
izkušnje in poglede na to vrsto prireditve.
Gostom pripravljamo program dejavnosti.
Najprej se nam bodo 15. maja pridružili na
nacionalnem odprtju TVU in Parade učenja v
Črnomlju. Naslednji dan bodo sodelovali na

Vsak član vsake skupnosti prispeva svoje
bogate izkušnje in pripomore k učenju vseh.
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Skupnostno učenje pa prispeva k obujanju in/ali
ohranjanju starih znanj in vrednot. Z obujanjem
identitete prednikov in starih strategij prihaja do
obnove območij, navad in načinov upravljanja,
kot je že praksa v Peruju, Kolumbiji, Ekvadorju
in na Karibih.
Primeri iz Slovenije in tudi po svetu kažejo na
to, da družba potrebuje skupnosti, ki se rade
učijo. Pomembno je, da njihovi dosežki ne
pomenijo le izpolnitve svojih potreb, ampak
njihov pomemben prispevek k opolnomočenju
celotne družbe.
Vir: Alan Tuckett, Learning communities power
and empowerment (7. 4. 2105)
Ajda Turk, CMEPIUS
E: ajda.turk@cmepius.si

okviru projekta Razvoj kakovosti izobraževalne
ponudbe za brezposelne v izbranih regijah in ga
je pod strokovnim vodstvom ACS razvil ZIK
Črnomelj. Program so prej že izpeljali v Beli
krajini in Pomurju.
V programu je sodelovalo 12 udeležencev, ki so
spoznavali značilnosti starejših oseb in okolja,
njihove biološke in socialne značilnosti ter
potrebe. Seznanili so se z vlogo in položajem
starejših v družbi ter priložnostmi v lokalnem
okolju. Spoznavali so tudi storitev družabništva
ter aktivnosti in storitve za starejše. Del
programa je obsegal tudi podjetniške vsebine,
saj je cilj programa prav razvijanje lastne
podjetniške poti na področju družabništva
starejšim.

Izzivi družabništva za starejše osebe
Video publikacije, izdelane v okviru projekta
EPUO, so izpostavile primere dobrih praks v
izobraževanju odraslih iz Slovenije. Ena od
štirih,
Priložnosti
so!
Programi usposabljanja za
brezposelne, predstavlja
primere sodelovanja pri
pripravi programov med
številnimi deležniki na
lokalni ravni ter, upamo,
spodbuja
prenosljivost
programov in izkušenj na
druga
vsebinska
in
geografska
področja.
Takole
je
izvedbo
programa
Družabnik/družabnica za starejše osebe na
Ljudski univerzi Ajdovščina opisala Eva
Mermolja.

Udeleženci programa že razvijajo poslovno
idejo in iščejo priložnosti za profesionalno
poklicno pot na področju družabništva.
Verjamemo, da bodo z novimi znanji, jasno
vizijo, odločnostjo ter vztrajnostjo, predvsem pa
željo in ljubeznijo do dela s starejšimi, uresničili
svoje načrte.
Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina

Konec februarja je prva skupina družabnikov na
Ljudski univerzi Ajdovščina uspešno zaključila
program usposabljanja Družabnik/družabnica
za starejše osebe. 300-urni program je nastal v

Delovna skupina TVU se predstavi
Teden vseživljenjskega učenja je del nas. Z njim dihamo in živimo vse leto, še
posebej pa zadnje mesece pred samim dogodkom. Zdaj smo že v polnem pogonu,
in čas je, da nas pobliže spoznate.
V teh novičkah vam je vsak izmed nas na
kratko predstavil nekaj dejavnosti, s katerimi se
ukvarjamo znotraj Tedna. Nova urednica TVU
novičk, Simona, moram pohvaliti prav vse člane
skupine, saj so pridno sodelovali pri nastajanju
te številke in zaradi njih lahko prebirate te
vrstice. Vsekakor je za vse naše delo najbolj

zaslužna Zvonka, ki nas uspešno usmerja in
spodbuja naše delo. Iz nas zna potegniti
najboljše in verjame v naše sposobnosti, zato
tudi mi svoje delo opravljamo z veseljem.
Dejavno sodeluje pri vsaki nalogi, seveda pa ne
podpira le nas, pač pa tudi vas. Prva urednica
novičk Nevenka vam prijazno odgovarja na
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vsako
vprašanje
o
promocijskem
in
informativnem gradivu, poskrbi pa tudi za to, da
ga dobite. Poleg tega – tako kot tudi vsi drugi
člani skupine – vedno najde čas tudi za novi
članici, Nejo in Simono, in nama pomaga ostati
na gladini. Za odlično predstavitev in počastitev
dobitnikov priznanj za promocijo učenja in
znanja odraslih poskrbi Darijan, ki mu iz
vsakega dobitnika nekako uspe izluščiti
najboljše in ga prestaviti v vedno zanimivih
video portretih. Za tekoče in zanimivo
obveščanje na Facebooku vestno skrbi Mateja,
ki je tudi odlična organizatorka z nemalo
zamisli. Letos bo na TVU pripeljala tudi skupino
Nizozemcev. Erika vztrajno in potrpežljivo bedi
nad pregledi vaših prijav in vestno hrani
podatke, veliko pa prispeva tudi za pisano
paleto razstavnih panojev. Skupini sva se ob
20. obletnici TVU pridružili Neja in Simona.
Neja
zaključujem
podiplomski
študij
andragogike, in s tem, da lahko sodelujem in
pomagam pri uresničitvi in izpeljavi Tedna, se
mi je uresničila velika želja. Simona sem v
ekipo prišla konec lanskega poletja in sem zelo
vesela, da sem lahko del gotovo nepozabnega
20. TVU-ja. Z nami je vedno tudi Franci, naš
zunanji sodelavec, brez katerega bi bil
informacijski sistem TVU – no, ne bi ga bilo. S
svojimi izkušnjami in tudi predlogi je prijazno in
predvsem potrpežljivo rešil že marsikatero
računalniško zagato. Tesno sodelujemo tudi z
Ajdo, ki je vrsto let zelo dejavno sodelovala pri
Tednu, s svojimi odličnimi idejami, spodbudami
in pobudami pa nas bo navdihovala tudi letos
ter posnela odlično video gradivo. Na koncu pa
morava omeniti še Davida, ki skrbi za zunanjo
podobo Tedna in je kot oblikovalec nepogrešljivi
del skupine, čeprav od daleč, iz ZDA.

vas. Tudi vi z nami soustvarjate vsak TVU in
skupaj tvorimo učinkovito celoto. Verjamemo,
da bomo letos uspešno izpeljali jubilejni Teden
in da bomo uspešni tudi v prihodnje!
Simona Kavčič in Neja Colja, ACS

Delovna skupina za TVU na ACS vam želi
uspešne priprave na TVU 2015 in vas vabi, da
redno obiskujete spletno, FB in Twitter stran,
kjer boste lahko sledili novostim v zvezi z
letošnjim Tednom.

V večino omenjenih in tudi neomenjenih nalog
smo vključeni vsi člani skupine. In vsi se po
svojih najboljših močeh trudimo za čim boljši
Teden. Za to gremo pogosto prek 100 %, a
samega praznika učenja vseeno ne bi bilo brez
Andragoški center Republike Slovenije 13

