Priloga 2: Ohranjajmo kakovost festivala učenja – izmenjava izkušenj
Drugo srečanje mreže TVU 2018, MIZŠ Ljubljana, 20. 3. 2018
Brigita Kruder, LU Slovenska Bistrica. Veliko pozornosti bodo namenili komunikaciji s podizvajalci.
Menijo, da se je v vseh letih sodelovanja na TVU v odnos prikradla rutina in to želijo preseči.
Strokovni delavci se bodo udeležili strokovnih in posvetovalnih dogodkov, vezanih na TVU, tudi
andragoškega kolokvija, da preverijo, kako delajo drugi, in si izmenjajo izkušnje. V svojem okolju
bodo poiskali ambasadorje učenja. V središče postavljajo skupno akcijo Gremo mi zeleno, saj
promovirajo e-mobilnost.
Lea Poropat, Zavod Znanje Postojna. Načrtujejo sestanek s podizvajalci, da jih pritegnejo čim več.
Opažajo, da partnerji prireditev ne jemljejo resno, odkar za sodelovanje ne dobijo potrdil. Znesek, ki
ga dobijo od MIZŠ, vedno namenijo za promocijo TVU, predvsem za promocijski material. Pri izvedbi
PU uživajo močno podporo župana. Geslo letošnje PU je »Naj znanje raste«. V zadnjih letih se je
uveljavila tradicija, da vsako leto pri enem podizvajalcu posadijo drevo. Hkrati s PU bo letos potekala
kolesarska dirka okrog Slovenije (DOS). Organizatorji PU bodo izkoristili medijsko pokritost dogodka.
Jana Turk Šulc, Knjižnica Kulturni dom Šmarje pri Jelšah. V Šmarju letos organizirajo Nacionalno
odprtje TVU. Pri organizaciji PU so se povezali s sosednjima
koordinatorjema, Rogaško Slatino in LU Šentjur, ter LU Celje, tako da si
delijo podizvajalce. Posebnost letošnjega festivala učenja je Festival
amaterskega in neodvisnega filma (FAF).
Alenka Testaniere, RA Kozjansko, LU Šentjur. Izvajajo sestanke s
posameznimi podizvajalci. Osrednji dogodek bo dan muzejev, ki ga bodo
izvedli v povezavi s temo Evropskega leta kulturne dediščine (ELKD).
Organizirajo ga skupaj s Folklornim društvom Šentjur. Med 10. in 14.
majem gostijo pobrateni mesti iz Francije in Nemčije. Praznovali bodo
mednarodni dan čebelarstva (skupaj s študijskimi krožki). Letos posvečajo
pozornost predvsem inovativnosti in medijski pokritosti dogodkov.
Nataša Hohnjec, LU Rogaška Slatina. Sodelujejo z 52 koordinatorji, izvedli bodo delavnice za vse
generacije. Udeležili se bodo PU v Šmarju in tja povabili tudi svoje podizvajalce. Prisostvovali bodo
Nacionalnemu odprtju.
Marija Šuler, KTRC Radeče. Za kraj so značilne mnoge društvene aktivnosti, zato tako podizvajalci kot
udeleženci sodelujejo samoiniciativno in z veseljem. Ustanova se posveča tako turizmu kot kulturi,
vključuje se kot motivator in vezni člen med državnimi institucijami in lokalnimi izvajalci na tem
področju. Temu bo v veliki meri posvečen letošnji festival učenja.
Klavdija Mali, Geoss. V celotnem obdobju TVU bodo namenili precej pozornosti medsebojnemu
povezovanju podizvajalcev in jih nagovarjali k izvajanju skupnih prireditev. Radi pišemo z roko sicer
letos ni skupna akcija, vendar jo bodo v Geossu kljub temu izvedli.
Sabina Cokan, UPI Žalec. Letošnji festival učenja bodo močno navezali na ELKD. Poskrbeli bodo, da
bodo odprte kulturne ustanove v štirih okoliških občinah: muzeji, galerije in gradovi. Sodelovali bodo
v vseh skupnih akcijah TVU, poskrbeli bodo tudi za medijsko pokritost dogodkov. Na PU bodo prikazu
in delavnicah na stojnicah dodali nastope folklornih skupin.

Katja Jesih, Regijsko študijsko središče Celje. Povezujejo ustanove višjega in visokega šolstva (pribl.
20). Uvodni dogodek TVU bo v trgovskem središču, kjer se bodo predstavile izobraževalne
organizacije. Ob zaključku se bodo predstavili tudi posamezniki s pomenljivo zgodbo učečih se.
Mateja Rajh Jager, Šolski center Celje. Letos so se odločili za
manj prireditev, na katerih bodo poskrbeli za kakovostnejše
dogodke. Glede na šolski koledar je termin TVU nekoliko
nehvaležen. Mreža njihovih podizvajalcev bo iz vse Slovenije,
poskrbeli bodo za medsebojno obiskovanje in povezovanje.
Nives Svet, LU Celje. Pri TVU se bodo osredotočili na lokalno
okolje. Ustanova letos prvič organizira PU. Med seboj bodo
povezali različne generacije pod geslom »Gradimo poti med
generacijami«.
Maja Štros, ŠC Slovenske Konjice - Zreče. Povezujejo tri občine: Slovenske Konjice, Zreče in Laško.
Trenutno je znano le, da bodo v Laškem precej pozornosti namenili dnevu starejših; glavna tema bo
prehod starejših v institucionalno varstvo.
Danijel Petkovič, LU Murska Sobota. Osredotočili se bodo na
izobraževanje zaposlenih v okviru projekta ESS Razvijanje
kompetenc zaposlenih. Projekt bodo promovirali tako med
zaposlenimi kot tudi v gospodarstvu.
Kristjan Šadl, Razvojna agencija Sinergija. Tudi letos
sodelujejo z istimi podizvajalci (pribl. 20). Posvetili se bodo
promociji dela svojih partnerjev. Za sodelovanje jih bodo
motivirali tako, da jim bodo ponudili pomoč pri prijavljanju
na razpise ESS.
Agata Trojar, Kulturno društvo Sejalec umetnosti Medvode. V Medvodah se na ELKD navezujejo z
Medvoško kulturno transverzalo, ki bo potekala v času TVU. Rdeča nit vseh dogodkov TVU in PU je
misel Zelena vrata za učenje in kulturo vseh generacij. Temu bodo posvetili letošnji program TVU. PU
se bo v dopoldanskem času posvetila premagovanju osebnostnih težav s stresom, pomanjkanju
motivacije in samopodobi zaposlenih. Izvedli bodo delavnico na to temo. Pripravili so že nekaj
lastnega promocijskega gradiva.
Eva Mermolja, LU Ajdovščina. Letošnje odprtje TVU bodo izvedli na prostem. Izkazalo se je, da
strokovni delavci veliko promocije dosežejo, če gredo na teren – med ljudi. Odprtje bodo zaznamovali
s pohodom po krožni poti. Tako bodo »v živo« promovirali delo partnerjev in vseživljenjskega učenja.
Mediji so po njihovih izkušnjah pozorni na velike dogodke. Na odprtje bodo zato povabili partnerje z
njihovimi udeleženci, ki se bodo lahko predstavili in družili.
Helena Nevistič, Javni zavod Cene Štupar. Priprave so že v polnem teku, s partnerju so dogovorjeni,
da do konca meseca pripravijo načrte. Rdeča nit letošnjega TVU je inovativno poučevanje. Odprtje
bodo 11. maja ob 13. uri zaznamovali z okroglo mizo (Moja zaposlitev, Pedagoški inštitut, Nastja
Mulej) na temo Ljubljana, učeča se občina na Magistratu. Pomembno se jim zdi, da se partnerji
poznajo med sabo, da jim je omogočeno medsebojno sodelovanje in povezovanje. Festival Igraj se z
mano bo 26. maja in bo posvečen ljudskim plesom. Na dogodku Ljudski korak v okviru tega festivala
se bodo povezali z nekaterimi osnovnimi šolami. K sodelovanju so povabili vse partnerje (30. 4. –
pripravljalna delavnica). Ta – osrednji dogodek ELKD – bo na Kongresnem trgu. Ideja je tudi dan

beguncev, ki ga nameravajo pripraviti na Prešernovem trgu. S sponzorskimi sredstvi bodo zagotovili
promocijska darila za partnerje. Razdelili jih bodo na neformalnem zaključnem srečanju.
Vanja Dolenc, ZGN Ljubljana. Njihovi koordinatorji so iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. V ospredju je
medprojektno sodelovanje v programu Erasmus+ in mednarodna diseminacija.
Valentina Uran, ZLU. Predstavniki ZLU se bodo udeležili odprtja v Šmarju, saj je njihova predstavnica
učečih se, Darja Smrkolj, dobitnica priznanja ACS. Prvo srečanje s partnerji so že imeli, nekaj je starih,
veliko novih. K PU bodo povabili partnerje in jih spodbudili k uporabi promocijskega gradiva in
logotipov TVU. Kjer se bo dalo, se bodo pridružili skupnim akcijam, saj je tako lažje zagotoviti objave v
medijih – če je zadaj zgodba.
Simona Pavlin, RIC Novo mesto. Letos bodo težili k večji povezanosti partnerjev. PU bodo pripravili
na lokaciji ob reki Krki z geslom »Sadovi preteklosti bogatijo življenje«. To je hkrati povezava z ELKD.
Alijana Šantej, UTŽO. Delujejo pod geslom »Širimo obzorja, združujemo ljudi.« Njihov koordinator je
JZ Cene Štupar. Organizirali bodo nekaj dogodkov na področju kulture: razstave izdelkov svojih
udeležencev ob izteku letošnjih delavnic. Predstavili bodo filme, ki so nastali v okviru projektov ESS.
Obravnavajo različne teme: dejavno starost, pozitivne primere begunstva ipd.
Mojca Špacapan, LU Nova Gorica. TVU so razširili na več podizvajalcev in odločneje posvetili kulturi.
Maj je mesec vrtnic, 2018 je Škrabčevo leto, v Gorici je Škrabčeva knjižnica na Kostanjevici. K
sodelovanju so povabili tako samostan na Kostanjevici kot Zavod za varstvo kulturne dediščine. 18.
maja, na mednarodni muzejski dan, bodo muzeji odprli svoja vrata in se posvetili obiskovalcem.
Program bodo razširili čez mejo, v Gorico, kjer načrtujejo ogled vil. Za novinarje bodo pripravili zajtrk
z razlogom, kjer se bodo pogovarjali o tem, kako oblikovati brezplačne dogodke, da se bodo mediji
nanje še bolj odzivali. PU bo v centru Nove Gorice, VDC pripravlja otroško predstavo v Goriški
knjižnici, popoldne bodo stojnice in dogodki, dejavnosti bodo zaključili s predavanjem v prostorih
Mestne občine. Poudarek bo na kulturi in povezovanju.
Iris Lojevec, ZRSZ, CZ. ZRSZ na TVU predstavlja in promovira programe za iskalce zaposlitve in za
zaposlene. Promovirajo dogodke, razstave, tudi izdelke, ki jih izdelajo brezposelni v lokalnem okolju.
V okviru TVU izvajajo nekatere delavnice za zaposlene: prvo pomoč, varstvo in zdravje pri delu,
načrtujejo izvedbo teh vsebin tudi za upokojene sodelavce. Promovirajo e-izobraževanje. Dejavnosti
bodo nadgradili s tem, da bodo predlagali posameznike oziroma podjetja/organizacije za priznanja
ACS.
Janja Bartelj, MOCIS Slovenj Gradec. Odprli bodo vrata
športnih društev, saj je njihov letošnji slogan »Z učenjem do
zdravja«. K športnemu udejstvovanju bodo vsako jutro
povabili preko Koroškega radia, promovirali bodo telovadbo
med delovnim časom pri konkretnih delodajalcih. Obeležili
bodo tudi 5. obletnico obstoja Univerze za tretje življenjsko
obdobje na Koroškem. Predlagajo nov promocijski korak:
izdelavo tablice/nalepke z napisom Podpornik VŽU v avtu.

Marko Dotzauer, Višja strokovna šola za kozmetiko in Velnes Ljubljana. Ustanova je tematski
koordinator. Pripravili bodo dva sestanka za partnerje, ki so večinoma gospodarske družbe. Dogodke
bodo promovirali na spletnih straneh, FB, instagramu. S študenti računalništva na ŠC PET se

dogovarjajo o razvoju nove aplikacije, s pomočjo katere bo mogoče udeležencem poslati opomnik za
dogodke, na katere so se prijavili.
Karmen Stolnik, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. V središču pozornosti je pomen učenja za
kakovostno sobivanje. Njihov cilj je vse več ljudi spodbuditi k učenju in povezati podizvajalce med
seboj. PU bodo pripravili prvič. Trudijo se za promocijo vseživljenjskega učenja, saj trenutno nimajo
organizacije, ki bi se ukvarjala s tem.
Tjaša Brumen, LU Ormož. Imajo stalne partnerje, vabijo nove, organizirajo sestanke s podizvajalci in
skrbijo za prenašanje znanja na mlade. Osrednji dogodek je razstava študijskih krožkov.
Monika Novšak, LU Krško. Na PU bodo vključili vse generacije. Sodelujejo tudi s festivalom študijskih
krožkov. S partnerji dobro sodelujejo, letos so se že sestali.
Jerneja Šegatin, Zavod Y. Povezujejo ustanove, mentorje in mentorirance po Sloveniji, doživljajo jo
kot mentorsko državo. Omogočili bodo spremljanje dogodkov preko interneta.
Mojca Rozman, LU Kranj. TVU bodo promovirali na enem
osrednjih prvomajskih dogodkov – kresovanju na Joštu. Izdali
bodo knjižico s koledarjem prireditev. Dejavno se vključujejo
v akcijo Gremo mi zeleno, ki se navezuje na Teden
izobraževanja za trajnostni razvoj, – skupaj s partnerji bodo
izdelali mobilno senzomotorično sobo iz recikliranih
materialov za bolnike z demenco, ki bo po tem na voljo za
različne uporabnike. PU bo na Slovenskem trgu.
Majda Suljanović Hodžić, LU Jesenice. Dogodke PU bodo
razširili tudi v Bohinj in Žirovnico. Poudarili bodo
prostovoljstvo, izboljšavo in medijsko promocijo akcije Podari uro s pomočjo ambasadorjev. Od
skupnih akcij se bodo osredotočili na Gremo mi zeleno s Tednom izobraževanja za vseživljenjski
razvoj.
Mojca Frankovič, ZIK Črnomelj. Usmerili se bodo predvsem v promocijo projekta ESS Pridobivanje
kompetenc zaposlenih. S partnerji se bodo večkrat sestali.
Vesna Elsner, AZ LU Velenje. Za TVU in TK bodo pripravili skupno zloženko. Ob PU bodo pripravili
zajtrk z ambasadorji učenja in vključili folkloro.
Klavdija Mirič, AZ Maribor, LU. Na PU se bodo osredotočili na zdravje in se pridružili sloganu »Z
učenjem do zdravja.«

Pripravila: Ana Peklenik, ACS

