ZAPISNIK
1. redne seje Nacionalnega odbora za Tedne vseživljenjskega učenja
Prva redna seja Nacionalnega odbora za TVU (NO TVU) je bila v sredo, 16. februarja 2022, s
pričetkom ob 10.00 po spletu.
Prisotni: mag. Nataša Kranjc, predsednica NO TVU (MIZŠ, Direktorat za srednje in višje šolstvo
ter izobraževanje odraslih), Janja Bartelj, MOCIS – Center za izobraževanje odraslih Slovenj
Gradec, Darja Čot, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Teja
Dolgan, MIZŠ, Darijan Novak, ACS, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS, mag. Marjeta
Pečarič, Ministrstvo za kulturo, dr. Nataša Potočnik, ACS, ter Andrej Zorko, Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije.
Opravičeno odsotna: Ana Lučka Pirnat, Gospodarska zbornica Slovenije.
Novi mandat NO TVU je bil določen s Sklepom o spremembi Sklepa o imenovanju članov NO
TVU, ki ga je sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec, dopis
št. 024-36/2020/11 z dne 6. 10. 2021, za dobo štirih let.
Na povabilo predsednice, mag. Nataša Kranjc, so se članice in člani nove zasedbe NO TVU na
kratko predstavili. V nadaljevanju seje so se tudi zavezali, da se bodo srečanj redno
udeleževali in na njih dejavno sodelovali v skladu s stališči ustanov, ki jih zastopajo.
Predvideni dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Obravnava in sprejem Poslovnika NO TVU
Analiza in poročilo o TVU 2021
Osnutek letnega načrta TVU 2022
Potrditev nosilca nacionalnega odprtja TVU 2022
Razno

K 1. točki: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Ugotovili smo, da je prisotnih devet od desetih članov NO TVU, kar pomeni, da je bila seja
sklepčna. Člani so obravnavali predlagani dnevni red.
Sklep 1: Člani so sprejeli predlagani dnevni red 1. redne seje NO TVU.

K 2. točki: Obravnava in sprejem Poslovnika NO TVU
Člani so obravnavali pripombe in predloge sprememb v Poslovniku, ki jih je pred sejo poslala
članica Darja Čot, predstavnica MDDSZ, ter uskladili svoja stališča.
Sklep 2: NO TVU je potrdil predagani in na seji usklajeni osnutek Poslovnika NO TVU.

K 3. točki: Analiza in poročilo o TVU 2021
Člani so skupaj z vabilom na sejo prejeli povezavo do gradiva, tj. Analize in poročila o TVU 2021
(objavljeno na strani http://tvu.acs.si/porocila), v katerem so podrobno opisani vidiki lanskega
festivala učenja. Prejeli so tuid povzetek in zaključke poročila. O ključnih značilnostih odlikah
ter izzivih projekta TVU je poročala njegova vodja, mag. Zvonka Pangerc Pahernik.
Sklep 3: NO TVU se je seznanil s poročilom o izpeljavi TVU 2021 in izrazil veliko priznanje mreži
koordinatorjev in prirediteljev za uspešno izpeljavo festivala učenja.

K 4. točki: Osnutek letnega načrta TVU 2022
V letu 2022, in sicer od 9. maja do 12. junija 2022, bo ACS v sodelovanju s številnimi izvajalci
in koordinatorji na državni in krajevni ravni to prireditev izpeljal že sedemindvajsetič. O terminih
in vsebini predlaganega letnega načrta je na kratko poročala vodja projekta in se pri tem opirala
na osnutek Letnega načrta TVU 2022, ki so ga člani NO TVU prejeli vnaprej. Skupaj s
pomembnimi datumi je objavljen na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/nacrt.
Vsebinske posebnosti TVU 2022:
 Parada učenja – dan učečih se skupnosti kot najbolj izpostavljena skupna akcija TVU bo
tokrat izpeljana 25. maja na najmanj 12 prizoriščih po Sloveniji.
 Druge skupne akcije/teme TVU 2022:
o Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema TVU/PU 2022
o Evropsko leto mladih 2022 (slogan v pripravi)
o Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
o Digitalna preobrazba družbe
o Zelena prihodnost – globalno in lokalno
o Učenje in kultura – z roko v roki
o Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo
o Zdrav duh v zdravem telesu


Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:
o Dan za kakovost
o Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!



Nacionalno odprtje TVU bo organizirano 6. maja predvidoma v Celju; pri njegovi izpeljavi
bodo sodelovali ACS, LU Celje, do neke mere pa tudi drugi koordinatorji TVU 2022 v
savinjski regiji.



26. Andragoški kolokvij, osrednja strokovna razprava na nacionalni ravni, bo letos obeležil
30-letnico delovanja ACS, osrednje strokovne ustanove na področju izobraževanja
odraslih.

V razpravi o skupnih temah (Zorko, Pečarič) je prevladalo stališče, da se temo lanskega leta
Beremo skupaj – za znanje in zabavo! spet umesti med skupne teme TVU 2022. Pri tem je
treba upoštevati povezavo z aktualnimi dogajanji na področju digitalizacije.
Sklep 4: NO TVU je enoglasno potrdil osnutek načrta TVU 2022 ter sprejel stališče, da njegova
finančna realizacija poteka v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih 2022 ter
Letnim načrtom dela Andragoškega centra Slovenije 2022

K 5. točki: Potrditev nosilcev nacionalnega odprtja TVU 2022
Člani NO TVU so prejeli pismo o nameri LU Celje, da organizirajo nacionalno odprtje TVU 2022,
ter pismo o podpori Mestne občine Celje
Sklep 5: Člani NO TVU so enoglasno potrdili LU Celje za nosilca nacionalnega opdrtja TVU
2022. Svojo vlogo bo LU Celje izvajala v tesnem sodelovanju z ACS, nacionalnim
koordinatorjem TVU.

K 5. točki: Razno
Janja Bartelj se je navezala na izziv, ki ga je omenila Zvonka pri tč. 3 glede podaljšanja TVU na
vse leto. S tem bi še bolj prispevali k ozaveščanju o učenju kot visoki vrednoti, ki izboljšuje
kakovost življenja in usposablja za spremembe. Teja Dolgan je povedala, da bi realizacijo te
zamisli lahko zagotovili v naslednji finančni perspektivi (ACS je že prispeval svoj začetni
pogled), vendar trenutno priprave na projekte ESS čakajo.
Andrej Zorko je predlagal, da bi naslednje leto na državni ravni razklicali leto vseživljenjskega
učenja v Sloveniji. Pettedensko kampanjo TVU bi ohranili kot vrhunec celoletnih prizadevanj.
Vzporedno bi morda lahko tudi na evropski ravni (v Evropskem ekonomsko-socialnem svetu)
sprožili podobno pobudo. Ob tem je vodja projekta TVU opozorila, da je bilo že leto 1996
Evropsko leto vseživljenjskega učenja in da Evropsko združenje za izobraževanje odraslih
pred 2-3 leti žal ni uspelo s pobudo o Evropskem letu izobraževanja odraslih.
Nataša Potočnik je videla smiselnost nacionalne kampanje tudi v navezi z upadanjem
participacije. Na Janjino pobudo, da bi bilo treba bolj sistematično pridobiti šole, je
predlagala, da se oblikuje nekakšen 'znak pripadnosti vseživljenjskemu učenju', s katerim bi
se lahko šole (in drugi) ponašali. Načelo vseživljenjskega učenja bo tudi ZSSZ vključila v svoje
doumente.

Vodja projekta je zaprosila predsednico NO TVU, da se dogovori z ministrico oziroma državnim
sekretarjem o slavnostnem nagovoru na nacionalnem odprtju TVU, 6. maja v Celju.
Člani NO TVU so že zdaj vabljeni na odprtje, kasneje pa bodo prejeli uradno vabilo.

Seja je bila zaključena ob 11.40.
Gradivo je objavljeno na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/stiki.

Zapisala: mag. Zvonka Pangerc Pahernik
Ljubljana, 16. februar 2022

Mag. Nataša Kranjc
Predsednica NO TVU

