ZAPISNIK
drugega pripravljalnega sestanka mreže TVU 2022
14. aprila 2022 v prostorih JZ Cene Štupar v Ljubljani
Prisotni: Sestanka se je udeležilo 55 oseb, in sicer predstavniki mreže koordinatorjev Tednov
vseživljenjskega učenja (TVU) oziroma Parade učenja – dneva učečih se skupnosti (PU) ter
drugih zainteresiranih ustanov. Od tega je bilo 7 sodelavcev tima za TVU na Andragoškem
centru Slovenije (ACS): Erika Brenk, Nevenka Kocijančič, Franci Lajovic, Darijan Novak,
Mateja Pečar, Ana Peklenik in Zvonka Pangerc Pahernik. Slednja je srečanje povezovala.
Kraj in čas: Sestanek je tekel v živo, delno pa tudi po spletu (prispevek irske kolegice), in je
trajal od 9.30 do 11.45.
Vsebina sestanka:

1. Informacije in priporočila ACS
Sodelavci ACS smo že v vabilu na sestanek opozorili na nekatere dejavnosti, posebej pa smo
poudarili še nekatere nove vidike.
Nevenka je predstavila promocijsko gradivo TVU 2022 in njegovo razdelitev. Koordinatorji ste
naročene količine po sestanku prevzeli v prostorih ACS. Glede na predlog, izražen na prejšnjem
srečanju, smo razdelili le toliko balonov, kot smo jih imeli na zalogi.
Zvonka je predlagala, da letos zbiramo zamisli o izvirnem, trajnostnem promocijskem gradivu.
Svoje ideje in primerke koordinatorji pošljite na ACS, da ugotovimo, s čim bi lahko naslednje
leto zamenjali balone.
Erika je opozorila, da se koordinatorji dobro seznanite z Napotki in priporočili za koordinacijo
TVU/PU ter zagotovite vpis podizvajalcev in njihovih prireditev TVU v koledar. Pomemben je
natančen opis vsebine prireditve. Treba je vpisati tudi vse izvajalce PU in njihove dejavnosti na
PU.
Po izpeljavi dogodkov naj izvajalci sami izpolnijo anketo TVU (do 30. 9.), kar je pogoj za
pridobitev potrdila. Pomembno je, da koordinatorji seznanite podizvajalce TVU o vseh pogojih
za njihovo pridobitev (izdaja potrdil teče do konca leta 2022).
Mateja je opozorila na pomen naše interakcije v družbenih omrežjih; informacije o tem so
objavljene v komunikacijskem pripomočku. Nacionalni profili so FB TVU, IG TVU, TW TVU.
Glavna ključnika v objavah (angl. hashtag) sta #TVU2022 in #TVU27let.
Vsako leto poskrbi za fotodokumentacijo TVU in PU, zato prosi, da vsi nosilci PU pošljete svoje
fotografije, prav tako drugi koordinatorji TVU. Z njimi opremljamo spletno stran TVU in druga
gradiva. Povabila je k sodelovanju na F3ŽO 2022 (27.–29. 9.), kjer se ACS tradicionalno
predstavlja skupaj s partnerji ter s poudarkom na svetovalnem kotičku.

Ana je koordinatorje TVU in PU povabila, da svoje izkušnje z letošnjim festivalom učenja
zapišete in objavite v rubriki TVU v e-Novičkah ACS (https://enovicke.acs.si/tvu).
Posebej smo izpostavili Evropsko leto mladih (ELM) 2022, saj smo vzpostavili stik z Uradom RS
za mladino, ki je nacionalni koordinator ELM 2022 v Sloveniji. Pomembni povezavi:



https://europa.eu/youth/year-of-youth_sl#content ter
https://www.mlad.si/blog/postanite-soustvarjalci-evropskega-leta-mladih;

Osrednji dogodek ELM, poimenovan Zvok mladih, bo 27. maja v ljubljanskih Križankah–
koordinatorji ste vabljeni, da se prijavite k sodelovanju v interaktivnih delavnicah. Poudarek bo
na trajnosti.
11. 4. ste koordinatorji TVU prejeli rezultate razpisa MIZŠ za sofinanciranje dejavnosti
izobraževanja odraslih. Z velikim veseljem ugotavljamo, da ste prav vsi s svojimi prijavami
uspeli. Tako bo letošnji festival učenja soustvarjalo 38 koordinatorjev TVU ter 17 organizatorjev
PU.
Zvonka je zaključila s prošnjo, ki zadeva štiri skupne akcije TVU oziroma štiri vrste spretnosti za
življenje, kot smo jih opredelili v trenutni fazi projekta EPUO:
Skupne akcije TVU 2022

Spretnosti za življenje 2022
(projekt EPUO, portal Kam po znanje

Digitalna preobrazba družbe

digitalne

Zelena prihodnost – globalno in
lokalno

okoljske/trajnostne

Zdrav duh v zdravem telesu

zdravstvene in prehranjevalne

Učenje in kultura – z roko v roki

kulturna zavest in izražanje

Koordinatorje prosimo, da posnamete (in nam pošljete) videoizjave udeležencev TVU in PU na
dogodkih, ki so povezani z gornjimi temami oziroma spretnostmi. Uporabili jih bomo za
promocijo v okviru TVU ter projekta EPUO, posebno na portalu Kam po znanje.
V ta namen je Darijan napisal navodila, ki jih je na kratko predstavil. Velika večina nima dovolj
izkušenj, zato bi bili veseli kakšnega usposabljanja to temo. Prosimo vas, da od udeležencev
pridobite dovoljenje za uporabo teh posnetkov za namene promocije vseživljenjskega učenja.
Razprave ob tej točki ni bilo.

2. Izmenjava načrtov koordinatorjev TVU

Prisotni koordinatorji so na kratko predstavili svoje načrte oziroma 'zgodbe' TVU. Ob tem se je
pokazalo, da bodo te zelo pestre in prodorne, da se bodo mnogi odzvali na ELM 2022, bogat
odziv pa so/bodo doživele tudi druge skupne teme/akcije TVU 2022:
 Parada učenja – dan učečih se skupnosti kot najbolj izpostavljena skupna akcija TVU bo
tokrat izpeljana 25. maja na 17 prizoriščih po Sloveniji.
 Druge skupne akcije/teme TVU 2022:
o Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema TVU/PU 2022
o Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
o Digitalna preobrazba družbe
o Evropsko leto mladih 2022
o Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
o Učenje in kultura – z roko v roki
o Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo
o Zdrav duh v zdravem telesu
o Zelena prihodnost – globalno in lokalno


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

Do opisov akcij pridete na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/tematska_usmerjenost pa tudi
na naslovnici spletne stran TVU. Iz posamezne akcije je vzpostavljena tudi povezava na
tematsko ubrane dogodke v koledarju TVU.
Predstavnice LUC so povabile na nacionalno odprtje TVU, ki bo 6. maja s pričetkom ob 12. uri
v Celjskem domu na Krekovem trgu 3 v Celju. Na njem bo med drugim predstavljenih 5
zglednih učečih se iz savinjske regije.
Če se želite povezati s Tednom ljubiteljske kulture (TLK) in tako pridobiti oprostitev plačila
pristojbin SAZAS in/ali IPF:
Dogodek TVU, povezan s kulturo, seveda, je v tem primeru potrebno vpisati tudi v koledar
Tedna ljubiteljske kulture (jskd.si) (desno zgoraj, rdeči gumbi) in v prijavi označiti kvadratek,
da želite sponzorstvo SAZAS ali IPF (velja za dogodke med 20. majem in 19. junijem – torej
tudi za Parado učenja). Na ta način so dogodki opravičeni plačila SAZAS in /ali IPF prispevkov
in se hkrati promovirajo tudi v sklopu TLK.
Tehnična pomoč. David Kraševec, organizacijska podpora
T: 01 2410 517 E: tedenljubiteljskekulture@jskd.si; tlk@jskd.si; david.krasevec@jskd.si
Zanimiva možnost sodelovanja (pridobljena po sestanku):
Prejeli pa smo tudi pobudo, ki zadeva sodelovanje JSKD in mlade ekipe pravnikov iz Inštituta
Aequator. Ekipa je v okviru projekta Pravna (po)moč starostnikom pripravila več izobraževanj
po domovih za starejše v Celjski regiji na temo pravnih zapletov, s katerimi se večkrat
srečujejo starejši (dedovanje, pogodbe na domu ipd.). Več o zavodu in projektu na:
https://www.aequator.si.

Kot zaključni del projekta pripravljajo tudi več kratkih igranih videov s pravno informativno
vsebino. Prvi video je bil objavljen v prejšnjem tednu (https://fb.watch/cC7u0Z4NSA), sledijo
še štirje.
Ta hip se že dogovarjajo z več univerzami za tretje življenjsko obdobje, da bodo zanje v maju
izvedli predavanja in jih prijavili v okviru projekta TVU. Ker pa je ena od letošnjih tem TVU
Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje, bi bilo morda sodelovanje z njimi
zanimivo še za koga. V tem primeru se povežite z Janom (jan.pirnat@jskd.si) ali Tejo
(teja.pirnat@gmail.com).

3. Predstavitev AONTAS
Kalianne Farren iz AONTAS je v videopredavanju predstavila različne vidike njihovega dela z
učečimi se s poudarkom na programu Learners as Leaders. Tudi v Sloveniji pripisujemo glasu
učečih se velik pomen, zato so nam Irci zgled, kaj vse bi se dalo na tem področju še postoriti.
Power Point predstavitev je dostopna tukaj.
Posnetek njenega predavanja: https://youtu.be/qtMgBBokE5s
Zapisala: Zvonka Pangerc Pahernik
28. april 2022

