Zapis
drugega pripravljalnega sestanka mreže TVU 2021
8. junij 2021 po spletu
Prisotni: Sestanka se je udeležilo 53 oseb, in sicer predstavniki mreže koordinatorjev Tednov
vseživljenjskega učenja (TVU) oziroma Parade učenja – Dneva učečih se skupnosti (PU),
drugih zainteresiranih ustanov ter 7 sodelavcev Andragoškega centra Slovenije (tim TVU na
ACS). Srečanje je povezovala Zvonka Pangerc Pahernik, ACS.
Kraj in čas: Sestanek je tekel po Zoomu in je trajal od 10. do 12. ure.
Uvod: Zvonka Pangerc Pahernik je povedala, da sta dva razloga za vnovično izpeljavo TVU v
jesenskem času: varnostni ukrepi zaradi covida-19 v siceršnjem terminu TVU (maja in junija)
ter vključenost TVU v spremljevalni program predsedovanja Slovenije Svetu EU (PSEU).
Na kratko je predstavila nastajanje novega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO),
ki bo temelj za istoimenski projekt EPUO. Slednji v Sloveniji teče že od leta 2012. Priprava
strategije zanj je ena prednostnih nalog PSEU, kar je ministrica dr. Simona Kustec izpostavila
na nedavni predstavitvi slovenskega programa PSEU v Bruslju. Drugi sklop dejavnosti v
uradnem programu PSEU zadeva evropsko konferenco o izobraževanju odraslih (8. in 9.
septembra). Prvi dan bo namenjen temam novega EPUO, drugi pa evropskemu
posvetovalnemu dogodku za svetovno konferenco o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII). V
ta namen smo združili moči z UNESCO ter Inštitutom UNESCO za vseživljenjsko učenje (UIL).
Po informacijah MIZŠ bodo TVU sestavni del programa spremljevalnih dogodkov PSEU. Na
skupnem promocijskem gradivu TVU bo umeščen logotip PSEU.

1. Aktualne informacije o pripravah na TVU 2021
Promocijsko gradivo TVU 2021: Nevenka je povedala, da je letošnja barva TVU oranžna. To se
odraža v vseh promocijskih gradivih, ki jih je oblikoval naš zunanji sodelavec David Fartek. Na
plakate je ob vse dosedanje jezikovne različice besedne zveze »Tedni vseživljenjskega učenja«
dodal še zapis v lendavskem narečju romskega jezika: »Kurke sa e trajimaske sačirimaske«.
Slavnostno odprtje TVU 2021 bo namreč v Lendavi, mestu medkulturnosti in večjezičnosti.
Promocijskim gradivom, ki smo jih vajeni iz prejšnjih let (polni in prazni plakat TVU, dvojezična
plakata: slovensko-italijanski in slovensko-madžarski, dva plakata akcije Dan za kakovost,
plakat Parade učenja in papirna kocka), smo letos dodali plakat, ki bo promocijsko podprl
skupno akcijo Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti oziroma uporabo orodja Spletni
vprašalnik za ocenjevanje spretnosti. Ob tem so pripravljene še druge grafične rešitve TVU (4
različice pasice za splet, 3 različice za FB, pa še za Twitter, Instagram in spletno stran ACS) ter
PU (pasice za FB, Twitter in Instagram).
Obljubljali smo, da bo gradivo mogoče prevzeti po 24. juniju, pa žal ne bo tako. Prizadevamo
si namreč, da bi na plakate umestili tudi logotip PSEU. Čeprav je spletna stran slovenskega

predsedovanja že objavljena: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl in logotip
že predstavljen, pa pravice do uporabe od MIZŠ še nismo prejeli. Takoj ko se to zgodi, bomo
gradiva natisnili in koordinatorje o tem obvestili. Takrat bodo začeli teči dogovori za prevzem.
Gradiva (brez logotipa) bodo v kratkem objavljena na spletni strani TVU:
https://tvu.acs.si/sl/gradivo. Ko bodo pripravljene končne različice, jih bomo zamenjali in
koordinatorje po komunikacijskih kanalih o tem obvestili.
Družbena omrežja in razstava TVU ter nastop na F3ŽO: Mateja Pečar je povabila k
sodelovanju na družbenih omrežjih in izpostavila uporabo Komunikacijskega pripomočka TVU
2021. Osrednji profil ostaja FB TVU, ključnik pa #TVU2021. Predstavila je prenovljeno
razstavo TVU, ki bo z 9 rolo stojali (1 × 2 m) gostovala po Sloveniji, ter povabila k rezervaciji
terminov po e-pošti: mateja.pecar@acs.si. Udeležence je motivirala k aktivni udeležbi na
razstavnem prostoru ACS na 20. Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) od 29.
septembra do 1. oktobra 2021 v Cankarjevem domu v Ljubljani. V naslednjem tednu bo
poslala povabilo k opredelitvi želenega termina morebitne predstavitve.
Prijave, potrdila in portal Kam po znanje: Erika Brenk je predstavila potek prijave izvajalcev in
prireditev TVU s spletno prijavo (https://tvu.acs.si/prijava ) v koledar. Prijava bo tekla od
konca junija do 20. avgusta. Opozorila je, naj koordinator zagotovi pravočasen vnos prireditev
svojih podizvajalcev (https://tvu.acs.si/sl/koledar).
Predstavila je tudi potrdila TVU, ki jih ACS izdaja posameznikom za sodelovanje v projektu TVU
(https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/potrdila). Potrdilo TVU se izda na podlagi pisne vloge in
izpolnjenega anketnega obrazca.
Izvajalce izobraževanja je obvestila, da bo ACS v naslednjih dneh posredoval povabilo
izvajalcem IO k vpisu izobraževalne ponudbe na spletni portal Kam po znanje. Ta je letos s
pomočjo evropskih sredstev v okviru projekta EPUO pridobil novo, sodobnejšo in bolj
funkcionalno podobo. Izvajalce izobraževanja je pozvala, naj v portal Kam po znanje redno
vpisujejo svoje programe izobraževanja in učenja. Povabila jih je k pošiljanju informacij (enaslov: erika.brenk@acs.si) o aktualnih dogodkih v IO na lokalni ravni ter kratkih videoizjav
njihovih udeležencev, da jih vključimo v portal..
Prenova instituta Priznanja ACS: Darijan Novak je opozoril na svoj članek o tej temi, ki je izšel
v majskih e-Novičkah (https://enovicke.acs.si/priznanja-acs-tako-doslej-kako-naprej).
Poudaril je troje. Postopek prenove Priznanj še vedno poteka, še kratek čas zbiramo mnenja
koordinatorjev. Izpostavil je tri ključne izboljšave novega predloga: izbranih naj bo 12
dobitnikov, po eden iz vsake statistične regije; pripravljeni naj bodo trije videoizdelki za
vsakega dobitnika (30-sekundni za promocijo na družbenih omrežjih, 30-minutni za splet in
skupni za vseh 12 dobitnikov – za prikaz na odprtju TVU); postopek izbora naj bo »od spodaj
navzgor« namesto »od zgoraj navzdol« kot do zdaj. Darijan je koordinatorje pozval, naj se mu,
če so posebej zainteresirani za prispevanje k sklepnim odločitvam, javijo v roku enega tedna
(do 15. 6.) in se bodo dogovorili za sestanek.

Skupne akcije TVU 2021: Ana je povedala nekaj podatkov o skupnih akcijah TVU 2021.
Spomnila je, da smo jih skupaj s koordinatorji v marcu izglasovali deset. ACS je v sodelovanju
z mrežami/projekti dodal še tri. Objavljene so na spletni strani TVU (https://tvu.acs.si in
https://tvu.acs.si/sl/tematska_usmerjenost).
Pri umeščanju dogodkov in prireditev si koordinatorji lahko pomagajo z opisi, ki jih bomo
sproti posodabljali/dopolnjevali. S skupnimi akcijami posegamo na aktualne izzive sodobnega
časa, vključili smo celo najnovejše spremembe Ustave RS (vpis pravice do pitne vode in
slovenskega znakovnega jezika). Pri opisih skupnih akcij smo se naslonili na evropske
dokumente, kot sta Manifest o učenju odraslih (2016, 2019) in kampanja We are ALE (Mi
smo učenje in izobraževanje odraslih). TVU 2021 torej naslavljajo ključne sodobne družbene
izzive in z ozaveščanjem o pomenu izobraževanja za njihovo reševanje dosegajo svoj namen.
Nekatere skupne akcije bodo imele svoj termin, ko se bodo dogodki na izbrano temo zgostili,
npr. dan za kakovost 17. septembra. Dogodke pa je mogoče umeščati v akcije kadarkoli v
pettedenskem obdobju TVU.
Nacionalno odprtje TVU 2021: predstavnik LU Lendava, Huso Jusić, je napovedal večkulturno
in večjezično prireditev, ki bo povezovala več narodnosti ter judovsko skupnost, ki je v teh
krajih pustila močan pečat. Povezovala bo tudi koordinatorje in izvajalce TVU ter zgledne
učeče se iz pomurske regije. Obeležili bodo tudi 150-letnico bralnega krožka v Lendavi.
Odprtje bo 3. 9. ob 11. uri v Kulturnem domu Lendava, pred tem bo v Sinagogi Lendava
organizirano srečanje z novinarji.
ACS bo organiziral avtobusni prevoz v Lendavo. Podrobnosti sledijo.
Naslednje srečanje mreže koordinatorjev TVU 2021 bo 19. 8. v živo v prostorih ACS. Takrat bo
mogoče prevzeti promocijsko gradivo.

2. Videointervju s patrom dr. Karlom Gržanom
Predstavnika Knjižnice Šmarje pri Jelšah (Jana Turk Šulc in Žiga Lah Koštomaj) sta po
vprašanjih, ki jih je pripravil ACS, realizirala videointervju s patrom dr. Karlom Gržanom. Ta
spev človeku, njegovemu prebujenju, kakovostnemu sobivanju ter spoštljivemu druženju,
vseživljenjskemu učenju ... je objavljen je na naslovnici spletne strani TVU
(https://tvu.acs.si/sl/domov). Ni le popotnica soustvarjalcem letošnjega festivala učenja,
ampak tudi spodbuda sleherniku, da poskrbi za svojo preobrazbo.
Zapisal: tim za TVU na ACS
10. 6. 2021

