
 

 

                  

 

Prvi pripravljalni sestanek mreže TVU 2021 

16. marec 2021, prek spleta 

 

 

Prisotni: Sestanka se je udeležilo 62 oseb, in sicer predstavniki mreže koordinatorjev Tednov 

vseživljenjskega učenja (TVU) oziroma Parade učenja – Dneva učečih se skupnosti (PU), 

drugih zainteresiranih ustanov in 7 sodelavcev Andragoškega centra Slovenije (ACS). Srečanje 

je povezovala Zvonka Pangerc Pahernik, ACS. 

Kraj in čas: Sestanek je tekel prek platforme Zoom in je trajal od 10.00 do 12.30. 

Vsebina sestanka: 

1. Pogled na TVU 2020:  

Predstavljeni so bili kazalniki uspešnosti TVU 2020 oziroma obdobja 1996–2020 (več na 

strani: http://tvu.acs.si/porocila in v PP predstavitvi). Med programom je sedem lanskih 

koordinatorjev TVU/PU z udeleženci delilo uspešne pristope, ki so jih ubrali v TVU 2020. Na 

izpeljavo slednjega so močno vplivali ukrepi proti širjenju covid-19, zato je beseda tekla tudi o 

teh prilagoditvah. Nastopili so: 

 LU Ravne na Koroškem, Anja Benko  

 LU Murska Sobota, Alenka Kučan 

 LU Ormož, Marina Korpar 

 Mocis Slovenj Gradec, Janja Bartelj 

 LU Slovenska Bistrica, Brigita Kruder 

 LU Škofja Loka, Nina Triller Albreht 

 Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Jana Turk Šulc  

Udeleženci so v klepetalnici Zoom izrazili veliko zadovoljstvo nad prikazanim, saj so dobili 

sveže zamisli za letošnje TVU. 

 

2. Priprave na TVU 2021 (6. september–10. oktober):  

a. Skupne akcije TVU 2021: V razpravi se je pokazalo, da nekatere lanske teme/skupne 

akcije še vedno predstavljajo aktualne trende v družbi in izobraževanju odraslih: 

 Digitalna preobrazba družbe 

 Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje 

 Trajnostni razvoj – lokalno in globalno! 

 Migracije in izzivi večkulturnosti 

ali pa so odraz povezovanja z drugimi kampanjami, ki tečejo v jesenskem času: 

 Beremo skupaj – za znanje in zabavo!  (Nacionalni mesec skupnega branja, 8. 

september–10. oktober 2021) 

http://tvu.acs.si/porocila


 

 

                  

 Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo, ohranimo! (Dnevi evropske kulturne 

dediščine in Teden kulturne dediščine) 

 Dnevi svetovalni središč (oziroma novo poimenovanje kampanje). 

V tem času bodo aktualni tudi Mednarodni dan pismenosti (8. september), Festival za 

tretje življenjsko obdobje (29. september–1. oktober 2021) ter Evropski teden mobilnosti 

(16.–22. september). 

ACS je zainteresiran, da skupaj s partnerji nadaljuje tradicijo Dneva za kakovost ter vpelje 

novo akcijo, predvidoma poimenovano Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti! 

(povezano s projektom Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS). 

Stalnica med akcijami je Parada učenja – Dan učečih se skupnosti; razpravljali smo o 

njenem letošnjem terminu in pokazalo se je, da je sreda, 15. september, sprejemljiva za 

večino koordinatorjev. 

Posebnost lanskega TVU je bila tema Učim se, torej sem!, ki so jo nekateri koordinatorji 

prevzeli za rdečo nit svojih TVU oziroma so največ dogodkov povezali prav s tem 

sloganom. Smiselno je to temo ali njej podobno vključiti tudi na seznam tem/skupnih akcij 

TVU 2021. 

V razpravi in klepetalnici Zoom je bilo nanizanih še nekaj predlogov: podnebne 

spremembe, globalni pomen vode, mobilnost/premagovanje ovir, gastronomija in 

samooskrba, predsedovanje Slovenije Svetu EU. 

Dogovorili smo se, da ACS pripravi seznam mogočih tem/skupnih akcij TVU 2021 in ga 

pošlje mreži TVU na glasovanje. 

 

b. Sofinanciranje TVU in PU 2021: Teja Dolgan iz MIZŠ je predstavila letošnji razpis, ki bo 

objavljen 19. marca in bo tekel do 9. aprila (21 dni). Rezultati bodo znani predvidoma 

sredi maja. 

Sredstev je na voljo približno enako kot lani, tudi druge okoliščine razpisa so enake, razen 

tega, da sta spet vpeljana dva tarifna razreda (1. razred: 25-44 podizvajalcev/prireditev in 

2. razred: 45 in več podizvajalcev/prireditev). Sofinanciranih bo do 12 PU, večji del 

sredstev pa bo namenjen koordinaciji TVU. Ključnega pomena so poravnane obveznosti 

do MIZŠ (in ACS) iz preteklih let. 

 

c. Prenova instituta Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih: Darijan Novak je 

predstavil zasnovo novega načina pridobivanja in predstavljanja dobitnikov priznanj ter 

sodelovanja z njimi v vlogi ambasadorjev vseživljenjskega učenja. V krajši razpravi se je 

odprlo veliko dilem, zato smo zaključili s sklepom, da Darijan povabi zainteresirane v 

mreži TVU k oblikovanju posebne skupine, ki bi se ukvarjala s prenovo priznanj. 

 

d. Druge teme: Mateja Pečar je povabila k sodelovanju na družbenih omrežjih ter pozvala 

vse, ki tega še niso storili, da ji pošljejo fotodokumentacijo o TVU 2020. Nevenka 

Kocijančič je predstavila doseg objav tistih koordinatorjev TVU/PU, ki so izkoristili 

priložnost oglaševanja svojih prireditev v Napovedniku. 



 

 

                  

Dodajamo še vabilo k sodelovanju na razstavnem prostoru ACS na 20. Festivalu za tretje 

življenjsko obdobje (F3ŽO), ki bo potekal od 29. septembra do 1. oktobra 2021 v Ljubljani. 

Podrobnejše informacije boste prejeli na junijskem sestanku mreže TVU. 

 

ACS bo do konca marca oblikoval osnutek Letnega načrta TVU 2021 s pomembnimi datumi 

ter v aprilu izpeljal sejo Nacionalnega odbora TVU. Tedaj bo več dorečenega tudi o letošnjem 

nacionalnem odprtju (predvidoma v Lendavi), andragoškem kolokviju, naročanju in prevzemu 

promocijskega gradiva ter mejnikih informacijskega sistema TVU 2021 (vpis prireditev, 

koledar, anketa). O vsem bomo mrežo obveščali prek okrožnic.  

 

Naslednji sestanek mreže TVU: predvidoma 8. junija.  

 

Zapisala: Zvonka Pangerc Pahernik 

 

19. marec 2021 

 


