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Teden vseživljenjskega učenja 2014
TVU 2014 je s 1.494 prireditelji, z 11.868 dogodki, več kot
256.000 udeleženci ter 2.255 medijskimi objavami spet
prekosil lanske kazalnike uspešnosti. Količinskim dosežkom
smo dodali kakovostne premike …
Več na strani 3

Pokroviteljstvo Slovenske nacionalne
komisije za UNESCO
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, predsednik SNK za UNESCO

V svojem življenju sem zamenjal tri službe, zdajšnje
generacije pa bodo zamenjali vsaj tri poklice …
Več na strani 4

Nacionalno odprtje TVU v Slovenj Gradcu
Slovenj Gradec je prazniku učenja namenil ves dan:
dopoldan, ki se je raztegnil v popoldanske ure, s Parado
učenja (PU), opoldan pa s slavnostnim odprtjem Tedna
vseživljenjskega učenja.
Več na strani 5

Andragoški kolokvij
dr. Marko Pavliha, Gibanje Svetovni etos Slovenija in Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

Učiti, vzgajati se moramo vedno in vsepovsod. Od zibelke,
družine, v vrtcu, šoli, na univerzi, v delovnem okolju in tudi
kasneje. To je tisto osnovno gibalo, ki nas razvija.
Več na strani 5

Parada učenja 2014
mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU

S privlačnimi dogodki in navdušujočimi zgodbami smo
opozorili na priložnosti ter potrdili povezovalno vlogo, ki jo
nosilci izobraževanja odraslih prevzemamo v lokalnih
okoljih, pa tudi na državni ravni in v mednarodnem merilu.
Več na strani 8
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Gledamo naprej
mag. Katja Dovžak, MIZŠ

Smiselno je, da v TVU sodelujejo vsi resorji, vključeni v
uresničevanje Resolucije o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih ...
Več na strani 10

TVU 2015 je že v naših mislih in dejanjih
Delovna skupina za TVU

Člani delovne skupine za TVU na Andragoškem centru
Slovenije (ACS) gledamo naprej in se veselimo letošnjih
zmag.
Več na strani 10
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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.
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TVU 2014 – uspešen in razvojno naravnan
Devetnajsti Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je soustvarjalo blizu 1.500
prirediteljev, v poprečju je vsak od njih organiziral po 8 dogodkov, vsi skupaj pa
11.868. Ti so po eni strani odražali zavezanost posameznih skupnosti
vseživljenjskemu učenju, po drugi pa spodbujali posameznike k dejavnejšemu
vključevanju. Festival je presegel dozdajšnje kazalnike uspeha, lotili pa smo se tudi
svežih pristopov in tlakovali pot praznovanju dvajsete obletnice TVU v letu 2015.
Uvod
TVU 2014 zaključujemo s pričujočo izdajo TVU
novičk, v kateri pišemo o razsežnostih in
vrhuncih lanskega festivala učenja. Prostor pa
namenjamo tudi pogledu naprej, saj do nove
izpeljave in obeleženja dveh desetletij TVU ni
več daleč. Že leta 2013 smo začeli zbirati
pobude za razvoj TVU, o svežih pristopih pa
smo leta 2014 razpravljali na dveh sestankih.
Prinesla sta odlična izhodišča za naprej, o
čemer pišemo na koncu.

mize in drugo. Spremljajočih dejavnosti je bilo
1.868 ali 15,7 %; to so bila slavnostna srečanja,
ekskurzije,
sprejemi,
odprtja
razstav,
degustacije, športne in kulturne prireditve.
1.646 ali 13,9 % dogodkov pa je bilo
namenjenih izključno informiranju in svetovanju;
to so bili odprti telefoni, svetovalni kotički na
internetu, stojnice z informativnim gradivom in
podobno.

TVU 2014 v številkah
Uradni termin TVU 2014 je tekel od 12. do 18.
maja, razširjeni termin pa je segal od 1. maja do
30. junija. V ožjem terminu so udeleženci lahko
obiskali 4.098 dogodkov, v razširjenem pa kar
7.770 (65,5 %). Vsi kazalniki dokazujejo, da je
bil projekt zelo uspešen, za kar moramo tudi
letos pohvaliti 45 koordinatorjev (36 območnih
in 9 tematskih) ter 1.494 prirediteljev. Ti so
vložili veliko truda v pripravo in izvedbo
dogodkov, ki se jih je skupaj udeležilo več kot
256.000 obiskovalcev.

Dogodki TVU so bili izvedeni v 154 občinah,
največ jih je bilo v Ljubljani (1.375), Celju (843),
Mariboru (687) in Murski Soboti (442). Med
dogodki je bilo največ predstavitvenih
dejavnosti (4.693 ali 39,5 %), kamor uvrščamo
dneve odprtih vrat, razstave, predavanja,
predstavitve različnih izobraževalnih programov
in podobno. Sledijo dogodki, ki so omogočili
aktivno udeležbo obiskovalcev (3.659 ali
30,8 %); mednje sodijo učne in kreativne
delavnice,
likovne
delavnice,
jezikovne
klepetalnice v tujem jeziku, seminarji, okrogle

Ključno vlogo pri izvedbi TVU 2014 je imela
mreža koordinatorjev TVU 2014. Odigrala je
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. Koordinatorji so delovali po Napotkih
in priporočilih za koordinatorje TVU v skupno
dobro vseh njihovih podizvajalcev oziroma
prirediteljev. Podatki kažejo, da so usklajevali
kar 92 % vseh prirediteljev in več kot 94 % vseh
dogodkov.
Za odmevnost TVU po vsej Sloveniji je
poskrbelo čez 2.255 medijskih objav, največ
spletnih (30,5 %) in radijskih (29,8 %), pa tudi
časnikarskih (13,8 %) in televizijskih (6,9 %).
Ponosni smo tudi na Facebook (FB) stran TVU,
ki je letos presegla mejo 1.000 všečkov.
Natančno poročilo s podrobnejšimi kazalniki
uspeha TVU 2014 najdete na spletni strani
http://tvu.acs.si/porocila.
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Teme TVU 2014
Vse od leta 1996, z redkimi presledki, je tema
Evropskega leta določala tematsko usmeritev
TVU.
Leta
2014
Evropski
parlament
Evropskega leta ni razglasil, zato smo na
pripravljalnem sestanku mreže TVU ukrepali po
svoje. Izbrali smo vodilno temo Učenje za
življenje ter določili osem podtem. Te za
prireditelje niso bile obvezujoče, veljale so le
kot pomoč pri snovanju vsebin dogodkov.
Vsaka od njih je naletela na dober odziv:









Kultura in ustvarjanje: tovrstnih dogodkov je
bilo kar 3.028 ali 25,5 %;
Učeča se skupnost: 1.694 oziroma 14,3 %
vseh dogodkov;
Poti do znanja: 1.661 ali 14 % dogodkov;
Zdravje: 1.058 ali 8,9 % dogodkov;
Delo in poklic: 1.045 ali 8,8 % dogodkov;
Narava in okolje: 927 ali 7,8 % dogodkov;
Multimediji in učenje: 852 ali 7,2 %
dogodkov ter
Šport in turizem: 790 ali 6,7 % dogodkov.

Nanizane teme ponazarjajo štiri stebre
izobraževanja in učenja: učenje za pridobivanje
znanja, usposabljanje za delo, učenje za
osebnostni razvoj ter učenje za sožitje in
soustvarjalnost v skupnostih. Omenjene stebre
je vpeljal Jacques Délors s sodelavci v
znameniti knjigi Učenje, skriti zaklad (1996) in
pomenijo holistični pristop, ki ga TVU zagovarja
od samega začetka.

Sodelovanje z UNESCOM
Častno pokroviteljstvo Slovenske nacionalne
komisije za UNESCO (SNKU) je tudi leta 2014
za TVU pomenilo priznanje, obenem pa
odgovornost za še kakovostnejše delo. Naše
sodelovanje je imelo veliko obrazov.

veseli nastopov UNESCOVIH glasnikov, na
krajevni ravni TVU pa so sodelovali tudi
UNESCOVE šole in vrtci. Na srečanjih doma in
v tujini smo izpostavljali pokroviteljstvo SNKU in
vlogo UNESCA kot svetovne organizacije,
pristojne za izobraževanje odraslih. Logotip
SNKU smo umestili na promocijska gradiva
TVU in Parade učenja.

Financiranje TVU
Sodelovanje v projektu TVU 2014 se je tudi
letos sofinanciralo v okviru Letnega programa
za izobraževanje odraslih (LPIO). Denarno sta
ga vnovič podprli 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 110.500 EUR.
Število
podizvajalcev
oz. prireditev
1. razred
od 10 do 19
2. razred
od 20 do 39
3. razred
40 ali več
Skupaj 44 koordinatorjev:
Razred

Obseg sofinanciranja
koordinatorjev TVU 2014
7 koord. po 1.000 EUR
19 koord. po 1.700 EUR
18 koord. po 2.400 EUR
82.500 EUR

S sklepom ministra o sofinanciranju splošnega
izobraževanja odraslih in dejavnosti, potrebnih
za izvajanje izobraževanja odraslih leta 2014, z
dne 10. junija 2014, je bilo 82.500 EUR
namenjenih sofinanciranju koordinatorjev TVU,
28.000 EUR pa sofinanciranju prirediteljev TVU
na krajevni ravni.
Število
prireditev
1. razred
od 15 do 39
2. razred
40 ali več
Skupaj 76 prirediteljev:
Razred

Obseg sofinanciranja
prirediteljev TVU 2014
63 prirediteljev po 300 EUR
13 prirediteljev po 700 EUR
28.000 EUR

Sofinanciranje TVU s strani države je ena od
primerjalnih prednosti TVU glede na druge
države po svetu, ki prav tako organizirajo
festivale učenja.

Na nacionalnem odprtju TVU v Slovenj Gradcu
je na odličen odmev naletel govor predsednika
SNKU, prof. dr. Radovana Stanislava
Pejovnika. Predstavnika Urada za UNESCO,
direktorica Marjutka Hafner in Gašper Hrastelj,
sta nastopila na novinarskih konferencah ob
odprtju TVU. Na Paradi učenja 2014 smo bili

Po drugi strani je Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) 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, in sicer v
višini 2.344 efektivnih ur. Ta delež je v
primerjavi s prejšnjimi leti upadel, kar pa ni
posledica zmanjšanja podpore MDDSZ, temveč
Andragoški center Republike Slovenije 4
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varčevalnih ukrepov ACS. Kljub temu z
nezmanjšano
prizadevnostjo
izpeljujemo
nacionalno koordinacijo TVU in organiziramo
prireditve na državni ravni.

Nacionalno odprtje TVU 2014
TVU smo letos uradno začeli na Koroškem.
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Slovenj Gradec, je skupaj s številnimi parterji v
četrtek, 8. maja, praznovanju učenja namenil
ves dan. Ob 11. uri so na Trgu svobode
govorci, med njimi župan Andrej Čas in državni
sekretar na MIZŠ Aljuš Pertinač, odprli
slovenjegraško Parado učenja (na fotografiji), ki
je potekala vse tja do poznih popoldanskih ur.

Več o prireditvi, ki je v dvorano privabila okrog
300 udeležencev, s PU pa jih nagovorila še
mnogo več, si lahko ogledate na spletni strani
odprtja ter na FB strani TVU.
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
E: zvonka.pangerc@acs.si

18. andragoški kolokvij – Učenje v
skupnosti za osebno in skupno dobro
Tema osrednjega strokovnega dogodka TVU
2014, ki ga je ACS uspešno izvedel 29. maja
2014 na MIZŠ, je bila Učeče se skupnosti –
praksa, pojmovanje, potenciali.

Ob 12. uri smo se preselili v Kulturni dom, kjer
je bilo na slovesnosti ob odprtju podeljenih pet
novih priznanj za promocijo učenja in znanja
odraslih. Uspešne učeče se posameznice,
Jasmina Levičar iz Prevorja, Marija Imperl iz
Radeč in Mirjana Šibanc iz Velenja, skupina
Študijski krožek Med zgodovino in sodobnostjo,
ki ga vodi mentorica Patricija Rejec, in učeče se
podjetje, Kolektor Group d.o.o., so nas navdušili
prek video portretov in osebno.

Program, ki ga je spretno povezovala Barbara
Polutnik Brusnik, so sestavljali tudi nagovori
gostiteljev in gostov. S širino in neposrednostjo
svojega nastopa je še posebej navdušil prof. dr.
Radovan Stanislav Pejovnik, predsednik SNKU,
častne pokroviteljice TVU 2014. Prireditev so
oplemenitili
glasbeni
nastopi
Mešanega
pevskega zbora MISMOMI Gimnazije – ŠC
Slovenj Gradec pod vodstvom Almire Rogina
(na fotografiji) ter Tria Rogina.

V treh vsebinskih sklopih smo se dotaknili
vprašanj, kaj so učeče se skupnosti, kako se
kažejo, zakaj se oblikujejo in kaj je njihov
namen. Za uvod je bil premierno predvajan film
z naslovom Z roko v roki – Učenje v skupnosti
za osebno in skupno dobro s posebnim
poudarkom na predstavitvi skupnostnega
učenja. Predstavitvi filma je sledila okrogla miza
(na fotografiji), na kateri so soustvarjalci filma s
pronicljivimi izjavami predstavili svoje poglede,
ki se dotikajo učenja v skupnosti.

Teoretične poglede na opredelitev in pojavne
oblike učečih se skupnosti sta predstavila dr.
Zoran Jelenc (ADS) in dr. Nevenka Bogataj
(ACS). V tretji sklop izzivov in potencialov za
razvoj učečih se skupnosti nas je popeljal
Darijan Novak (ACS) z informacijami o položaju
Andragoški center Republike Slovenije 5
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Slovenije v raziskavi Evropski kazalniki
vseživljenjskega učenja – ELLI (The ELLI Index
Europe 2010. ELLI European Lifelong Learning
Indicators.), kjer dosegamo slabe rezultate prav
na področju učenja za sožitje v skupnostih.
Profesorici s Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, Sonja Kump in Sabina Jelenc
Krašovec, sta v prispevku z naslovom
Izobraževanje starejših v urbanih in ruralnih
skupnostih predstavili raziskovalni projekt
Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji. Kot
zadnja plenarna govorka nas je navdušila dr.
Anica Mikuš Kos, ki je z nami delila nekaj
navdihujočih spoznanj svoje dolgoletne prakse
o pomenu prostovoljstva za spodbujanje
skupnostnega
učenja,
medgeneracijskega
sodelovanja ter razvijanja kakovosti življenja v
lokalni skupnosti.

fotografiji), nato pa se je v organizaciji
koordinatorja TVU, Regijskega študijskega
središča Celje, selila v nakupovalno središče
Citycenter v Celje, kjer sta potekala promocija
vseživljenjskega učenja in predstavitev TVU
partnerskih organizacij.

Konec maja smo del razstave predstavili na 18.
andragoškem kolokviju v prostorih MIZŠ, junija
pa je bila razstavljena v Centru za poslovno
usposabljanje pri GZS.
Od sredine avgusta do sredine septembra je
razstavo gostil UNESCO klub Cerklje, ki je ob
20. obletnici občine Cerklje na Gorenjskem in v
okviru Semenja na Rokovo razstavo prikazal v
Petrovčevi hiši.

V zaključnem omizju smo prisluhnili nekaterim
nosilcem PU ter se dotaknili morebitne vloge
teh dogodkov pri spodbujanju razvoja učečih se
skupnosti (na fotografiji).
Na spletni strani kolokvija najdete program,
prispevke, avdio posnetke in fotografije z
dogodka.
Mateja Pečar, ACS
E: mateja.pecar@acs.si

Razstava TVU – uspešna tudi v letu 2014
Teden vseživljenjskega učenja smo tudi leta
2014 uspešno predstavljali z razstavo Praznik
učenja. Najširši in strokovni javnosti je bila
razstava prikazana na različnih prizoriščih, tako
v prestolnici kot po drugih slovenskih krajih.
Obiskovalci Mestne knjižnice Otona Župančiča
v Ljubljani so si razstavo lahko ogledali v dveh
terminih, prvič od oktobra 2013 do konca
februarja 2014 in drugič od septembra do
začetka novembra 2014.
Marca je bila na ogled študentom in
profesorjem Filozofske fakultete v Ljubljani (na

Z razstavnimi panoji smo tudi letos popestrili
naš razstavni prostor na 14. Festivalu za tretje
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu.
TVU smo predstavili tudi profesorjem in
študentom Pedagoške fakultete v Ljubljani ter
učiteljem in dijakom Srednje vzgojiteljske šole
in gimnazije (na fotografiji). Razstava je bila v
Galeriji Pedagoške fakultete Univerze ves
november. Po uradni otvoritvi razstave so si
prisotni ogledali tudi polurni film z naslovom Z
roko v roki – Učenje v skupnosti za osebno in
skupno dobro, ki je nastal v produkciji ACS.
Del razstave, ki smo jo obogatili z dvema
novima panojema o PU, smo prikazali tudi na
Letnem posvetu o izobraževanju odraslih v
preddverju Unionske dvorane v Ljubljani.
Erika Brenk, ACS
E: erika.brenk@acs.si

Mednarodna dejavnost
Naše dolgoletno delo v projektu TVU smo
predstavili na treh dogodkih v tujini. Na povabilo
danskega Ministrstva za izobraževanje ter
Danskega združenja za izobraževanje odraslih
smo se 20. junija nacionalni koordinatorji
Andragoški center Republike Slovenije 6
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festivalov učenja z Irske, Nizozemske in iz
Slovenije v Kopenhagnu udeležili seminarja z
naslovom Dnevi učenja na Danskem – kako
naprej?

Po petih letih organiziranja Dnevov učenja so
se Danci namreč znašli pred dilemo, ali naj s
svojimi prizadevanji nadaljujejo, saj ugotavljajo,
da niso dosegli zadostnega odziva javnosti in
drugih deležnikov. Zanimalo jih je, kako pri nas
pridobivamo izvajalce na lokalni ravni, kako
dosegamo pozornost na državni ravni, kako
poteka sofinanciranje naših festivalov učenja ter
kateri so naši največji uspehi.
Konec junija smo se udeležili konference
Estonskega združenja za izobraževanje
odraslih (ANDRAS) in prisluhnili njihovim
izkušnjam na krajevni ravni. Estonci so v šestih
okrožjih (od skupno 15) izpeljali seminarje z
namenom, da povečajo sodelovanje deležnikov
v izobraževanju odraslih in najdejo odgovore na

vprašanje, kako doseči ljudi, ki najbolj
potrebujejo spodbudo, podporo in motivacijo za
vključevanje v izobraževanje odraslih. Na
konferenci z naslovom Ključ za ponovno
vključitev odraslih v izobraževalni sistem tiči v
sodelovanju smo predstavili rezultate projektov
TVU
in
Uresničevanje
prenovljenega
Evropskega programa za učenje odraslih
(EPUO) 2012–2014 v Sloveniji s poudarkom na
Paradi učenja in video produkciji. Gostitelji so
naše izkušnje sprejeli z navdušenjem in se
spogledovali z možnostjo, da koncept PU
prenesejo k sebi.
Tretja priložnost za mednarodno izmenjavo je
bil projekt RENEWAL (REgional NetWorking for
Adult Learning in Europe), ki ga je leta 2014
vodilo Evropsko združenje za izobraževanje
odraslih (European Association for the
Education of Adults – EAEA). Njegov namen je
bil ugotoviti, kako poteka uresničevanje
prenovljenega Evropskega programa za učenje
odraslih v Osrednji in Vzhodni Evropi. Na
regionalnem srečanju v Bratislavi, 15. in 16.
oktobra, sem imela avtorica članka kot edina
predstavnica mreže nacionalnih koordinatorjev
za EPUO priložnost predstaviti slovenski
projekt. Na srečanju je bila posebne pozornosti
deležna vloga civilne družbe, saj ta praviloma ni
dovolj obveščena niti povabljena k sodelovanju
z nacionalnimi koordinatorji EPUO.
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
E: zvonka.pangerc@acs.si

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. Izberemo jih ob koncu
leta.
Imamo nove dobitnike priznanj
Z javnim razpisom zbiramo predloge, izmed
katerih komisija izbere posameznike, skupine in
ustanove, ki jim na odprtju TVU podelimo
Priznanja ACS. Izbrane ambasadorje učenja
izpostavljamo, da bi z zgledom spodbudili
nesamozavestne, neaktivne in nezadovoljne,
da storijo kaj zase in za svoje okolje. Z
letošnjimi naš nabor ambasadorjev obsega dva
manj kot dvesto.

Slavica Borka Kucler drobce znanja nabira
vedno in povsod. Prav tam in takrat jih tudi deli.
Vsem. Učiteljica, mentorica, vrtnarka, pevka,
novinarka
in
urednica,
zagovornica,
andragoginja in upokojenka za vse svoje
raznovrstne in na videz nepovezane vloge
najde skupni imenovalec za svoje delovanje v
ljudeh, v lepem in dobrem.
Zdravko Kuhta je samouk, ljubitelj knjig in
narave. Življenjske izzive in preizkušnje
presega z inovativnostjo, vztrajnostjo in
Andragoški center Republike Slovenije 7
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humorjem, ki se kažejo v njegovih delih na
področju glasbe, likovnega in fotografskega
izražanja ter kreativnega pisanja. Ta so
dokument časa, polna zgodovinskih, etnoloških
in domoznanskih podatkov o Piranu in njegovih
'malih ljudeh'.

Jurček Nowakk je prostovoljec že 35 let.
Predava otrokom, mladincem, odraslim in
upokojencem na univerzah, osnovnih šolah,

društvih in zavodih. Posreduje in živi svoje
vodilo: želim – hočem – zmorem – uživam, po
besedah predlagatelja pa »vse, ki so z njim v
stiku, nagovarja na različne načine, da je treba
nekaj storiti zase in za družbo.«
Gill in Dennis Wraight, upokojena Angleža,
sta si za dom izbrala Belo krajino, se naučila
jezika ter spoznala našo kulturo in zgodovino. S
samostojnim učenjem iz knjig in spleta ter
sodelovanjem na različnih delavnicah in
društvih sta se vključila v okolje, ki ga danes
soustvarjata in veljata kot svetla primera
medkulturnega
dialoga
in
aktivnega
državljanstva.
Mestna knjižnica Izola verjame, da izobraženi
in motivirani zaposleni nudijo boljši servis
uporabnikom. Naprej verjame, da so ti
uporabniki vseživljenjski učenci, ki si z učenjem
lahko pridobijo ustrezne sposobnosti razsojanja
in kritičnega mišljenja. In zato širi svojo široko in
inovativno izobraževalno ponudbo preko
lokalnih in nacionalnih meja.
Darijan Novak, ACS
E: darijan.novak@acs.si

TVU se povezuje
TVU smo v zadnjih dveh letih nadgradili s Parado učenja, tako da smo mu dodali
novo razsežnost: prostorsko in časovno zgoščeno predstavitev priložnosti za
vseživljenjsko učenje na končnem številu prizorišč. Želimo si, da bi v TVU-jem
pridobivali tudi izobraževalci odraslih, zato bomo z novicami o dogajanju
sooblikovali tudi portal EPALE.
Parada učenja 2014
Rezultate projekta Uresničevanje prenovljenega
Evropskega programa za učenje odraslih 2012–
2014 v Sloveniji, financiranega iz programa
Vseživljenjsko učenje in lastnega deleža MIZŠ,
smo spoznali že leta 2013, ko je sedem
koordinatorjev TVU od 10. do 19. maja v Novi
Gorici, Žalcu, Slovenj Gradcu, na Jesenicah, v
Novem mestu, Murski Soboti in na Magolniku
nad Radečami izpeljalo Parado učenja (PU)
2013. O tem smo pisali v e-biltenu Parade
učenja 2013.
Od 9. do 17. maja 2014 se je zvrstilo drugo
zaporedje Parade učenja na sedmih novih
prizoriščih (v Slovenski Bistrici, Škofji Loki,
Velenju, Kopru, Mariboru, Postojni in Ljubljani)
ter pod vodstvom tamkajšnjih ljudskih univerz in
Mestne knjižnice Ljubljana. Šest nosilcev PU
2013 (MOCIS Slovenj Gradec, ljudske univerze

iz Žalca, z Jesenic, iz Murske Sobote in Novega
mesta ter Kulturno turistično rekreacijski center
Radeče) je v prilagojeni obliki in z lastnimi viri
Parado ponovilo. K temu so jih zavezovale

odlične izkušnje s prvo izpeljavo ter navdušenje
partnerjev na lokalni ravni. Ista namera se je
izoblikovala na prizoriščih PU 2014.
Široki razpršenosti dogodkov TVU po vsej
državi smo tako dodali še nekaj prebojnih,
vrhunskih dogodkov, ki so jih poleg festivalskih
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predstavitev na stojnicah in odrih odlikovala tudi
zanimiva strokovna srečanja.

diseminacijskih dogodkih za omenjene video
publikacije.
Podporniki projektnih dejavnosti so bili tudi
politiki, saj je na državni ravni pokroviteljstvo
prevzel predsednik države, Borut Pahor, na
lokalni ravni pa so to storili župani, ki so na
vseh prizoriščih izrazili podporo izobraževanju
odraslih in njegovim nosilcem v lokalni
skupnosti.
Pri
slovesnem
nagovarjanju
obiskovalcev so se jim pridružili najvišji
predstavniki MIZŠ. Zadnji dve PU 2014 sta
gostili tudi predstavnika Evropske komisije.

Treba je še omeniti, da smo v projektu izdali
štiri polurne video publikacije in tako Evropi
predstavili številna kakovostna prizadevanja v
slovenskem izobraževanju odraslih.
Publikacijam iz leta 2013: Priložnosti so!
Programi usposabljanja za brezposelne, Stkane
zgodbe. Podeželje kot priložnost za razvoj
pismenosti in temeljnih zmožnosti, Svetovanje
za znanje. Svetovalna podpora odraslim za
izobraževanje in učenje se je pridružila še
odlična predstavitev pomena skupnostnega
učenja – video Z roko v roki – Učenje v
skupnosti za osebno in skupno dobro.
smo tudi opredelitev 'učeče se
skupnosti' ter napolnili e-kotiček z informacijami
o e-izobraževanju. Celoten projekt in njegovi
rezultati so opisani na projektni spletni strani in
v e-biltenu Parade učenja 2014, z njimi smo
polnili tudi FB stran TVU in se pri tem
povezovali s koordinatorji PU.
Oblikovali

Uresničevanje EPUO se bo nadaljevalo
predvidoma do leta 2020, Evropska komisija
(EK) pa bo državam članicam nudila finančno
podporo za projekte, ki bodo imeli različne
tematske poudarke. V želji, da vključimo še
nekatere predele Slovenije in koordinatorje
TVU, smo v projektu za obdobje 2014/2015
prijavili tretjo Parado učenja, umeščeno v TVU
2015. V času, ko evropsko izobraževalno
področje burijo rezultati prvega kroga
mednarodne raziskave o zmožnostih odraslih
(PIAAC) in jo Slovenija izvaja v drugem krogu,
smo načrtovali tudi vrsto dogodkov na temo
spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih.
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
E: zvonka.pangerc@acs.si

EPALE za strokovno rast izobraževalcev
odraslih

Projekt je nagovarjal vse ciljne skupine, tj.
predstavnike politike, prakse in stroke v
izobraževanju odraslih, medije in najširšo
javnost, posebno pozornost pa je namenjal
učečim se in izobraževalno prikrajšanim. Prvi
so se na nekaterih prizoriščih PU dejavno
vključevali
kot
ambasadorji
učenja,
z
vprašanjem, kako doseči vključenost ranljivih
ciljnih skupin, pa smo se ukvarjali zlasti na
strokovnih dogodkih, ki so spremljali PU, ter na

Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji, Krepimo
življenjske veščine mladih, Nacionalni proračuni
za izobraževanje v Evropi 2014, Izšel je novi
Statøpis, Socialni sporazum parifiran – cilji in
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ukrepi tudi za vzgojo in izobraževanje so le
nekateri naslovi objav na slovenski različici
spletnega portala EPALE.
Portal želimo z raznovrstnimi vsebinami
približati vsem izobraževalcem odraslih v
Sloveniji in tudi večjezični Evropi. Uradno ga
bomo odprli maja.

vire ali blogovske prispevke. Ste že prebrali
zadnjega o Vlogi knjižnice Andragoškega
centra Slovenije v izobraževanju odraslih, ki
predstavlja pomen in pestrost izbire različnih
publikacij in ki kot specialna knjižnica za
področje izobraževanja odraslih pomeni
bogastvo knjižničnega gradiva v slovenskem
prostoru.
Portal je namenjen informiranju in tudi
interaktivnemu sodelovanju, saj je namenjen
vašemu komentiranju in delitvi vsebin preko
različnih socialnih medijev (FB, Twitter,
Google+ in Linkedin). Na spletni strani
CMEPIUS-a so pripravljena tudi navodila, kako
lahko kot uporabnik prispevate svoje vsebine in

Novi spletni portal EPALE je zasnovala EK,
nosilec dejavnosti v Sloveniji pa je Center
Republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS). Z njim želi prispevati k strokovni
rasti vas, izobraževalcev odraslih, ter
kakovostnem opravljanju vašega dela. Na
portalu objavljamo raznovrstne vsebine, ki
pokrivajo podporo izobraževalcem pri delu z
različnimi ciljnimi skupinami, različna učna
okolja, v katerih se odraslih lahko učijo
formalno,
neformalno
ali
priložnostno,
objavljamo vsebine s področja politik, strategij
in financiranja ter kakovosti in kompetenc.
To so tudi glavne teme, po katerih lahko kot
uporabnik portala poiščete novice, dogodke,

jih pošljete na epale@cmepius.si.
Vabljeni, da se prijavite na mesečne spletne
novice ter postanete pomemben član
EPALOVE spletne skupnosti.
Ajda Turk, CMEPIUS
E: ajda.turk@cmepius.si

Gledamo naprej
TVU 2015 je že v naših mislih in delovnih načrtih. Z njim bomo uradno začeli 15. maja,
tokrat v Črnomlju v Beli Krajini. Uradni termin bo tekel od 15. do 22. maja, v koledarju
prireditev pa bodo šteli vsi dogodki, izpeljani med 15. majem in 30. junijem 2015. Festival
bo obogaten s tretjo Parado učenja, povezoval pa se bo z Evropskim letom za razvoj.
Pobude za razvoj TVU
Prvi dogodek, namenjen snovanju TVU 2015,
se je zgodil že decembra 2014, ko so se na
drugem sestanku za razvoj TVU zbrali
predstavniki mreže TVU. Na pobudo ACS so
obravnavali pogoje za pridobitev statusa
koordinatorja. Ti se bodo v naslednjem letu
nekoliko zaostrili, in sicer se bo dvignil prag za
število koordiniranih podizvajalcev in prireditev
(do zdaj 10, odslej predvidoma 15), dodaten

pogoj pa bo vsaj 5 let izkušenj v vlogi 'večjega'
prireditelja TVU. Razlog za to je naraščajoče
število koordinatorjev, kar povzroča zmanjšanje
sofinanciranja po posameznih tarifnih razredih,
vprašljiva pa je včasih tudi kakovost dela manj
izkušenih koordinatorjev.
Druga ključna tema je bilo sofinanciranje TVU
2015. Predstavnica sofinancerja, mag. Katja
Dovžak, je napovedala ponovno uvedbo javnih
razpisov za dejavnosti izobraževanja odraslih in
Andragoški center Republike Slovenije 10
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je zamisel preverjala na primeru sofinanciranja
koordinacije in prirediteljev TVU.
Udeleženci so s trdnimi argumenti zagovarjali
nadaljnje sofinanciranje prek sklepov o
razmestitvi. Kvota za sofinanciranje TVU bo
predvidoma enaka kot leta 2014.

Predstavniki ACS so v nadaljevanju vodili
razpravo o ključnih temah koordinacije TVU: o
sodelovanju mreže TVU, vodilnih temah in
vsebinah, medijski in vizualni promociji ter
osvežitvi koncepta TVU. Med drugim smo
oblikovali nabor predlaganih tem TVU 2015:








Na pobudo Dovžakove naj bi se TVU 2015
povezal z drugimi resorji, predvsem s tistimi, ki
so vključeni v uresničevanje Resolucije o
Nacionalnem programu izobraževanja odraslih
in so bili prisotni na Letnem posvetu o
izobraževanju odraslih 2014: poleg MIZŠ še
MDDSZ ter ministrstva, pristojna za zdravje,
kulturo, javno upravo, kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter okolje in prostor.
V TVU naj bi pritegnili tudi Gospodarsko in
Obrtno zbornico ter Združenje delodajalcev, da
bi čim bolj promovirali poklicno izobraževanje in
usposabljanje ter zaposlovanje.

Zelena delovna mesta in samooskrba,
Solidarnost,
soodvisnost,
odgovornost
(teme Evropskega leta za razvoj 2015),
Lokalna razvojna partnerstva,
Kritično potrošništvo,
Kultura na poti iz roda v rod,
Znanje izboljša življenje (pismenost),
Človek v trajnostnem razvoju.

Na sestanku so bili predstavljeni tudi nekateri
pomembni časovni mejniki TVU 2015, medtem
ko bodo podrobnosti opredeljene v letnem
načrtu ter pregledu pomembnih datumov TVU
2015 (glej tukaj). Napovedana je bila tudi
Parada učenja 2015, ki bo letos od 15. do 23.
maja v Črnomlju, Kranju, na Ptuju, v Celju,
Krškem, Ajdovščini in Trbovljah.
Podrobnosti decembrskega sestanka najdete v
zapisniku. Opisana prizadevanja so dobro
izhodišče za načrtovanje TVU 2015, ki bo svojo
prvo formalizacijo doživelo na pripravljalnem
sestanku mreže TVU, 12. februarja na ACS,
kasneje pa še na sestanku Nacionalnega
odbora TVU.
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
E: zvonka.pangerc@acs.si
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Pomembni datumi:
Dogodek
Prvo srečanje izvajalcev in koordinatorjev TVU
ter razdelitev promocijskega gradiva TVU 2015
Rok za oddajo Pisne namere o prevzemu
vloge koordinatorja TVU 2015
Prijava dejavnosti v TVU 2015
(prek interneta, po e-pošti ali navadni pošti)
Objava spletnega koledarja TVU 2015
Nacionalna novinarska konferenca pred
začetkom TVU
Nacionalno odprtje TVU s podelitvijo priznanj
ACS
Uradni termin TVU 2015
Razširjeni termin TVU 2015
19. andragoški kolokvij
Zbiranje anket o izpeljavi dejavnosti TVU 2015
Razpis za priznanja za promocijo učenja in
znanja odraslih za leto 2015
Izbor dobitnikov priznanj in obveščanje
prijaviteljev o izidih

Rok
12. februar 2015
od 5. februarja do 5. marca 2015
od 24. marca do 24. aprila 2015
prva uradna objava 30. aprila 2015,
sicer pa sprotno objavljanje
predvidoma 9. maj 2015
15. maj 2015
od 15. do 22. maja 2015
od 15. maja do 30. junija 2015
maj/junij 2015
od 1. junija do 31. julija 2015
od 15. septembra do 14. oktobra 2015
november ali december 2015

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