From: Zvonka Pangerc Pahernik
Sent: torek, 10. september 2019 11:01
To: Zvonka Pangerc Pahernik <zvonka.pangerc.pahernik@acs.si>
Subject: Vabljeni na prvo delovno srečanje za praznovanje 25-letnice TVU in ..., 17. 9. ob 9.30 na ACS
Vabilo, prvi sestanek mreže TVU, 17. 9. 2019
Spoštovana/i,
to sporočilo naslavljamo neposredno na člane mreže TVU, ki ste izrazili svojo pripravljenost
sodelovati v delovni skupini za praznovanje 25-letnice TVU in razvoj projekta v prihodnje.
Obenem ga namenjamo vsem koordinatorjev TVU in PU 2019 – morda se še kdo odloči, da se nam
pridruži. Vsekakor vas bomo tudi v prihodnje obveščali o vsem, kar se bo dogajalo.
Kot je že napovedano, se (prvič) dobimo v torek, 17. septembra, ob 9.30 v seminarski sobi na ACS.
Naše delovno srečanje bomo zaključili okrog 12. ure.
Gre za prvi korak v širše zasnovani akciji, v kateri bomo opredelili neko začetno strukturo – ključne
teme, o katerih bomo razpravljali.
Naj vam zaupam, da smo člani tima TVU na ACS pridelali tale seznam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vizualna promocijska kampanja TVU
Medijska promocijska kampanja TVU
Informacijski sistem in sodelovanje z mrežo TVU
Glas učečih se
Ključne prireditve TVU
Vsebinske razsežnosti TVU in njihovo udejanjanje

Seznam ni končen, računamo na vašo ustvarjalnost pri opredelitvi polja, ki ga bomo skupaj zamejili in
podrobneje obdelali.
Predvidoma v prvi polovici decembra bomo te teme v veliko širšem krogu še intenzivneje
obravnavali po metodi odprtega prostora. Rezultate našega dela bo kasneje obravnaval Nacionalni
odbor za TVU, ta proces pa bo do neke mere vplival tudi na (najverjetneje vzporedno) izpeljavo
razpisa za sofinanciranje TVU in PU 2020.
Predvsem bodo naši dogovori vplivali na nas – koordinatorje TVU/PU in druge partnerje v procesih
ozaveščanja, obveščanja in spodbujanja k večjemu vključevanju v vseživljenjsko učenje.
Naš trdni namen je še izboljšati kakovost naših pristopov, zato bomo v začetku naslednjega leta
izpeljali tudi nekaj usposabljanj s priznanimi strokovnjaki za področja, ki jih bomo skupaj opredelili.
Raje že kar zdaj zapišemo, da denarja ne bo bistveno več. A o tem v opisanem procesu ne bomo
izgubljali besed. Vedno znova smo namreč lahko navdušeni nad svojimi ustvarjalnimi močmi in
iznajdljivostjo. To dvoje se včasih zdi neizčrpno, saj temelji na srčnosti in veri v smisel tega, kar
počnemo.
Bodite del tega procesa, ki bo poskrbel za osvežitev TVU-ja na vseh ravneh!
Vse dobro,
Zvonka v imenu tima TVU na ACS

