ZAPISNIK
drugega srečanja mreže Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2018
Drugi sestanek mreže TVU za festival učenja v letu 2018 je bil v torek, 20. marca 2018, s pričetkom ob 9. uri
v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Masarykova 16, Ljubljana. Udeležilo se ga je
57 oseb, večinoma predstavnikov ustanov, ki že več let poleg prirejanja lastnih dogodkov prevzemajo
koordinacijo drugih prirediteljev – bodisi na svojem geografskem območju (območni koordinatorji) bodisi na
posameznem tematskem področju (tematski koordinatorji).
Vodja projekta TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik iz
Andragoškega centra Slovenije (ACS), je uvodoma
opozorila, da smo letošnji festival začeli pripravljati zelo
zgodaj, čemur sta botrovala hitro sprejetje Letnega
programa za izobraževanje odraslih 2018 (27. 7. 2017) ter
posledična izpeljava javnega razpisa MIZŠ za
sofinanciranje koordinacije TVU in Parade učenja (PU).
Slednji je bil odprt od 17. 11. do 8. 12. 2017, rezultati pa so
bili objavljeni 10. 1. 2018. Na temelju tega je zdaj
oblikovana mreža koordinatorjev TVU, tj. 42 ustanov, od katerih jih bo 5 delovalo brez sofinanciranja, ter 16
nosilcev PU, od teh bo eden deloval brez denarne podpore ministrstva.
Na prvem pripravljalnem sestanku mreže TVU, 7. novembra 2017, smo dorekli ključne značilnosti letnega
načrta TVU (glej zapis), drugo srečanje pa je bilo namenjeno dokončni opredelitvi skupnih akcij in seznanitvi z
nekaterimi drugimi vidiki TVU 2018, ki so jih predstavili sodelavci delovne skupine za TVU na ACS.
Zvonka je poročala, da so člani Nacionalnega odbora TVU (NO TVU) zasedali
12. marca 2018. Sprejeli so poročilo o TVU 2017 in izrekli pohvalo vsem
soustvarjalcem festivala učenja na lokalni in nacionalni ravni. Seznanili so se z
osnutkom letnega načrta TVU 2018 in pomembnimi datumi ter potrdili nosilca
nacionalnega odprtja, Knjižnico Šmarje pri Jelšah, in 22. Andragoškega kolokvija,
Ljudsko univerzo (LU) Jesenice. Pozdravili so namero ACS, da oba dogodka, ki
sta nacionalnega pomena, organizira na lokalni ravni v sodelovanju s
preizkušenimi koordinatorji TVU. Potrdili so tudi nosilca nacionalnega odprtja v
letu 2019 – LU Kranj, in sicer po daljši razpravi o dveh precej enakovrednih
kandidatih. LU Tržič, ki s svojim pismom o nameri tokrat ni uspela, je povabljena,
da v prihodnjih letih kandidira bodisi za izvedbo odprtja bodisi andragoškega
kolokvija, tokrat pa je pretehtalo dejstvo, da je v prihodnjem letu z odprtjem na
vrsti večji kraj. Izražena je bila tudi pobuda, da naj bo odprtje ob 25-letnici TVU (v
letu 2020) organizirano v Ljubljani, zato so se člani TVU le seznanili s pismi o nameri organiziranja odprtij v
obdobju 2020–2022, odločali o njih pa bodo pozneje. Mandat NO TVU se izteče sredi januarja leta 2019, zato
so člani NO TVU predlagali, da ACS k sodelovanju povabi ustrezno nacionalno ustanovo, ki bi nominirala
predstavnika iz vrst medijev. Več o seji NO TVU je na voljo tukaj.

Osem skupnih akcij TVU 2018 smo okvirno opredelili na novembrskem sestanku, zdaj pa so umeščene v čas
in prostor:
o Učenje je dobra novica (14. maj) – gre za akcijo, katere namen je poudariti vlogo medijev v promociji
vseživljenjskega učenja.
o Učenje in kultura z roko v roki (15. maj) – nosilca
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in ACS. Njihova
predstavnica, mag. Urška Bittner Pipan, je udeležence
povabila, da prireditve TVU, ki bodo ubrane na teme
sočasno potekajočega Tedna ljubiteljske kulture (TLK),
prijavijo v njihov koledar, saj bodo s tem oproščeni
plačila dajatev za javno izvajanje in predvajanje glasbe
(SAZAS in IPF). Slednje je aktualno zlasti za Parado
učenja. Odprtje TLK bo 10. maja v Kranjskem
gledališču, osrednji dogodek akcije Učenje in kultura z
roko v roki pa 17. maja v Cankarjevem domu s
predstavo Česa se sramujemo. V ospredju letošnjega TLK sta folklorna dejavnost in kulturna dediščina.
o Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (16. maj) – nosilec ACS v sodelovanju s koordinatorji PU,
slednja bo letos potekala na 16 prizoriščih po vsej državi.
o Gremo mi zeleno (17. maj) – nosilec ACS v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS.
o Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (18. maj) – nosilec ZDUS; njihova predstavnica,
Alenka Reissner je povedala, da bodo na osrednji dan akcije organizirali omizje o problematiki
izobraževanja starejših odraslih, še posebej tistih nad 65 let starih.
o Z učenjem do zdravja (21. maj).
o Dan prostovoljstva (22. maj).
o Planinstvo kot način življenja (16. junij) – nosilec Planinska zveza Slovenije, ki bo po besedah njihovega
predstavnika Jurčka Nowakka organizirala tradicionalni dogodek na Rogli s številnimi možnostmi učenja,
druženja in planinskega udejstvovanja .
V okviru Kulturnega bazarja 2018, 5. aprila v Cankarjevem domu v Ljubljani (več na
http://www.kulturnibazar.si/domov), bo TVU skupaj z drugimi dejavnostmi, ubranimi na medgeneracijsko
učenje in kulturo, predstavljen na strokovnem dogodku z naslovom Medgeneracijsko sodelovanje na področju
kulture (dvorana M3-4). Sodelovali bodo tudi mag. Maja Radinovič Hajdič, direktorica LU Jesenice, s
predstavitvijo večgeneracijskih centrov, Natalija Planinc, dobitnica priznanja ACS, in drugi. Zvonka je povabila
udeležence, naj obiščejo ta zanimivi strokovni dogodek, namenjen prebujanju in krepitvi interesa za kulturnoumetnostno vzgojo.
Evropsko leto kulturne dediščine (ELKD): Vzpostavljeni so prvi stiki z nosilcem ELKD
na Ministrstvu za kulturo (MK) in pridobljena je moralna pravica do uporabe logotipov
ELKD (objavljeni bodo tukaj). Tema je vsekakor primerna za dogodke TVU, zato so
prireditelji vabljeni, da organizirajo tovrstne dogodke. Več o ELKD je na voljo tukaj,
nadaljnje informacije, pridobljene v pogovoru z MK, bo ACS posredoval pozneje.
Nizozemski in madžarski obiskovalci TVU 2018: Zvonka je
povedala, da bodo ACS obiskali tuji partnerji iz Nizozemske (Learn
for Life, koordinator nizozemskega festivala učenja) in Madžarske
(nacionalna agencija Erasmus+). Ogledali si bodo nacionalno odprtje
TVU in Parado učenja, zanje pa bomo organizirali seminar o
regionalni koordinaciji TVU. Zanima jih tudi delo z učečimi se ter
sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, saj Nizozemci prihajajo
iz podobnih ustanov. Zvonka je povabila ustanove, ki so pripravljene
sodelovati na seminarju ali gostiti tujo delegacijo, naj se ji javijo.

Erika Brenk je predstavila nekaj napotkov o prijavi prireditev TVU v spletni koledar TVU, anketi TVU ter
izdaji potrdil o sodelovanju v TVU. Koordinatorje TVU in PU je pozvala, da delujejo v skladu z Napotki in
priporočili za koordinacijo TVU in PU (http://tvu.acs.si/koordinatorji) ter Načrtom dejavnosti koordinacije TVU in
PU, ki so ju pripravili za javni razpis MIZŠ. Poudarila je, naj koordinatorji podrobno informirajo svoje
podizvajalce o pogojih sodelovanja v TVU ter kaj jim to sodelovanje lahko prinese. Osnovne informacije o
sodelovanju v TVU so objavljene na spletni strani TVU v dokumentu Najpogostejša vprašanja o sodelovanju v
TVU. Opozorila je, da morajo biti vse prireditve TVU vpisane v spletni koledar TVU. Vpis prireditev bo možen
od 26. marca do 30. aprila. Koordinatorji naj poskrbijo, da bodo prireditve podizvajalcev pravočasno vpisane
v spletni koledar, vpisani podatki točni, nadzorujejo naj primernost vsebin prireditev ter tudi njihovo izvedbo.
Prireditve TVU naj bodo brezplačne, izjema so lahko le simbolični prispevki za material na delavnicah.
Opozorila je, da morajo biti vsa prizorišča TVU opremljena s promocijskim gradivom TVU
(http://tvu.acs.si/gradivo), pri tem lahko uporabijo tudi panoje razstave TVU (http://tvu.acs.si/razstava). Ker
želimo pridobiti čim več povratnih informacij o izvedbi TVU, naj anketo TVU izpolnijo izvajalci sami – rok za
njeno oddajo je od 1. junija do konca septembra. Koordinatorji in izvajalci lahko za sodelovanje v TVU
pridobijo potrdilo o sodelovanju (http://tvu.acs.si/sodelujoci/potrdila). To ACS izdaja le na podlagi prejetih
pisnih vlog ter izpolnjene ankete TVU.
Mateja Pečar je povabila vse TVU-jevce, da še naprej skupaj uspešno tkemo mrežo na Facebook (FB) profilu
TVU (v manjšem obsegu tudi na Twitter-ju). Letos bomo med fotografijami, ki jih bodo izvajalci objavili na
Instagramu TVUslo, izpeljali fotografski natečaj TVU. Za objave fotografij in video posnetkov bomo uporabljali
naše skupne oznake # (hashtag) za TVU in skupne akcije TVU.
Oznaka #TVU2018 naj bo dodana pri vseh objavah o TVU, prav tako @TVU-Teden vseživljenjskega učenja
na FB
ter @TVUslo na Twitterju, da hitreje sledimo drug drugemu na FB
(https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja), Twitterju (https://twitter.com/TVUslo) in novem
mediju – Instagramu (https://www.instagram.com/tvuslo/). Ob tej priliki je izvajalce prireditev TVU povabila, naj
se tudi letos oktobra pridružijo ACS-ju pri promociji vseživljenjskega učenja na 18. Festivalu za tretje
življenjsko obdobje (F3ŽO). Podrobnejše informacije o tem še sledijo.
Ana Peklenik je povzela, da je komunikacijski pripomoček na voljo na spletni strani TVU in povabila
udeležence k uporabi oznak TVU, PU, skupnih akcij in ELKD. Kot urednica e-Novičk ACS je pohvalila
prisotne, saj število prispevkov v rubriki Kotiček je vaš vztrajno raste, in jih povabila k oddaji prispevkov in
fotografij ob dogodkih TVU in PU. Posebej je opozorila na anketo o vsebini in obliki e-Novičk in povabila
prisotne k reševanju.
Promocijska podpora TVU 2018: Franci Lajovic je opozoril, da je so grafične rešitve promocijskega gradiva
na voljo na spletni strani TVU (http://tvu.acs.si/gradivo). Po sestanku je potekala delitev naročenega gradiva
na ACS (plakati, baloni, razglednice in papirne kocke). V pripravi sta še dve različici letakov ter papirne kocke.
Prevzeti jih bo mogoče sredi aprila.
Nacionalno odprtje TVU bo 11. maja 2018 že trinajstič
zapored organizirano na lokalni ravni, in sicer v
sodelovanju s Knjižnico Šmarje pri Jelšah, dolgoletno
koordinatorico TVU (in izvajalko 13. Karavane študijskih
krožkov 2015 ter lanskega 4. Festivala znanja in kulture
starejših). Njihova predstavnica, Jana Turk Šulc, je
udeležence povabila na slovesnost. Povedala je, da bo
dogodek imel naslednje vsebinske poudarke: povezava
formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja,
večgeneracijsko učenje, kultura in izobraževanje z roko v roki. Po geografski plati bo pokrival ne le dogajanje v
Šmarju pri Jelšah, temveč na celotnem Kozjanskem.

ACS bo na dan odprtja organiziral avtobusni prevoz iz Ljubljane v Šmarje pri Jelšah in nazaj. Podrobnejše,
aktualne informacije o odprtju bodo objavljene na strani http://tvu.acs.si/odprtje.
Na odprtju TVU 2018 bodo predstavljeni dobitniki Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih za leto
2017. Darijan Novak, nosilec te dejavnosti na ACS, je udeležence obvestil o dogajanju na področju Priznanj
ACS. Na kratko je povzel nekaj statistike, osnovne podatke o dobitnikih Priznanja ACS za leto 2017, ter z njimi
delil informacije lanskega razpisa (glej tudi Prilogo 1). Predvsem jih je želel motivirati k sodelovanju pri razpisu
ter »uporabi« dobitnikov in kandidatov na svojih dogodkih. Opozoril je tudi na razpis, ki vsako jesen (od 15.
septembra do 14. oktobra) omogoča prijavo zglednih učečih se.
Andragoški kolokvij (AK), osrednje strokovno srečanje na državni ravni, bo tudi v letu 2018 organiziran na
lokalni ravni, in sicer v sodelovanju z LU Jesenice. Dogodek bo 7. junija 2018, informacije o njem bodo sproti
objavljene na http://tvu.acs.si/ak/2018.
V drugem delu sestanka je Zvonka povabila udeležence,
naj povedo, kako pri njih tečejo priprave na TVU 2018, s
poudarkom na tem, kaj bo novega in kako bodo poskrbeli
za ohranitev kakovosti koordinacije TVU in PU – v skladu z
napotki, objavljenimi tukaj. Ana je odlične prispevke
zapisala in jih zbrala v Prilogi 2.
Zvonka se je v imenu celotne ekipe udeležencem zahvalila
za sodelovanje in jim zaželela uspešno uresničevanje
dogovorjenega.
Srečanje je bilo zaključeno ob 11.00. Gradiva so objavljena na naslovu http://tvu.acs.si/zapisniki.

Zapis pripravila: mag. Zvonka Pangerc Pahernik v sodelovanju z delovno skupino za TVU
Ljubljana, 26. marec 2018

