Priloga 1c: Forum učečih se
(zapis dela v skupini na 3. sestanku za razvoj TVU, ACS, 29. januar 2016)
Pobude, izzivi:
–
–
–
–
–

Forum deluje kot civilna iniciativa zunaj sistema; vzpostaviti moramo mrežo ljudi, v kateri
bodo posamezniki in ne ustanove; njegov namen je konstruktiven dialog in pritisk.
Forum naj bi imel tudi vlogo pritiska na politiko  mreža angažiranih ljudi.
Andragoški center nudi strokovno podporo in povezuje dejavnosti Foruma z dejavnostmi in
dogodki v domeni ACS.
Forum deluje v okviru TVU, vendar pomeni njegovo razširitev – na druge ljudi brez časovne
omejitve.
Poleg nacionalnega Foruma naj gibanje deluje tudi od spodaj navzgor  od lokalne ravni na
državno in naprej; identifikacija potreb mora biti že v lokalnem okolju (kaj ljudje potrebujejo).

Dogovori:
–

–
–
–
–
–
–

–

Oblikovati je treba celostno grafično podobo Foruma (vsaj logotip, morda tudi drugi
elementi);
Forum
je
že
zdaj
predstavljen
na
spletni
strani
TVU
(http://tvu.acs.si/sodelujoci/forum), kasneje bo dobil še bolj prepoznavno mesto na
prenovljeni spletni strani TVU.
Za delovanje Foruma in prijavljanje na razpise je treba Forum ustanoviti kot društvo
(alternativa: se priključiti k obstoječemu društvu).
Dejavnosti Foruma je treba prijaviti na razpis Evropa za državljane (EZD), ampak predvidoma
naslednje leto, ko postane jasno, kdo se zavzema za kaj in kdo forum vodi.
Za razpis EZD se je treba povezati s tujimi partnerji (predvidoma Irci in Estonci) in izbrati
temo.
V e-Novičkah ustanovimo rubriko Forum učečih se – prvi prispevek napiše Slavica Borka
Kucler o pojmovanju 'foruma'.
Za oblikovanje skupnosti Foruma v okviru platforme EPALE počakamo na nadaljnje
informacije od CMEPIUS-a.
Člane Foruma lahko že letos predstavljamo v TVU in na PU ter s tem že vzpostavljamo mrežo
članov na lokalni ravni. V ta namen ('rekrutacije') lahko uporabimo tudi obstoječe
dejavnosti/projekte/pobude na lokalni ravni.
Udeležence v IO je treba pridobiti, da kaj napišejo, da povedo svoje, npr. oblikovati knjigo
Glas učečih se (primer UPI-LU Žalec v PU 2013), s katero bi zbirali interes ljudi in dobili teme
ter informacije za doseganje interesov.
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