
 

  

                  

ZAPISNIK 

prvega pripravljalnega sestanka mreže TVU  

1. marec 2023, ACS in po spletu 

 

Prisotni: Sestanka, izvedenega v hibridni obliki, se je udeležilo 81 oseb (40 v živo, 41 po 

spletu). Med njimi so bili predstavniki mreže koordinatorjev Tednov vseživljenjskega učenja 

(TVU) oziroma Parade učenja – dneva učečih se skupnosti (PU) ter drugih zainteresiranih 

ustanov, od tega 6 sodelavcev tima za TVU na Andragoškem centru Slovenije (ACS). Pridružili 

so se nam tudi gostje – zagovorniki različnih vsebin, ki bodo opredeljevale letošnje skupne 

akcije/teme. Srečanje je povezovala Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU na ACS. 

Kraj in čas: Sestanek je tekel na ACS in po platformi Zoomod 9.30 do 12. ure.  

V uvodu smo prisluhnili videu 'O, Triglav, moj dom' in zgodbi, na kateri je temeljila otvoritvena 

slovesnost svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. Blagost, moč in 

skupnost – trije pojmi, ki so botrovali scenariju, so namreč pomembni tudi v naših 

prizadevanjih za doseganje večje vključenosti v vseživljenjsko učenje, kar je poslanstvo TVU.  

Opozorili smo tudi na zgodbo skupnosti EPALE, ki jo je napisal Darijan Novak, objavljeno 

novembra lani. Darijan je od EPALE dobil nagrado – usposabljanja za pisanje zgodb. Z nami je 

delil nekaj vtisov, saj tudi v TVU na različne načine izpostavljamo zgodbe. Tukaj je njegov 

zapis. 

Gradiva, predstavljena na srečanju, so objavljena tukaj: https://tvu.acs.si/sl/zapisi-

sestankov-mreze-tvu. 

Dogajanje je bilo posneto v Zoomu, videoposnetek je na voljo z geslom: TVU2023-priprave1. 

Slednje je namenjeno zgolj prisotnim in potencialnim koordinatorjem TVU ter drugim 

udeležencem srečanja.  

V nadaljevanju na kratko povzemamo vsebino srečanja: 

1. Pogled na TVU 2022 

Zvonka je predstavila kazalnike uspešnosti TVU 2022 oziroma obdobja 1996–2022. 

Podrobnosti o TVU 2022 ter spoznanja iz analize odgovorov na anketo so objavljeni v Analizi 

in poročilu o TVU 2022 na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/porocila, povzetku tega 

dokumenta ter v PP predstavitvi.  

https://youtu.be/i2RCaE5nmHM
https://www.planica2023.si/novice/novice/ozadje-otvoritveni-spektakel-v-kranjski-gori-2023-02-21
https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/darijan-novak-pozorno-izberi-s-kom-prezivljas-svoj-omejeni-cas
https://tvu.acs.si/wp-content/uploads/2023/03/Personal-Storytelling_Darijan.pdf
https://tvu.acs.si/sl/zapisi-sestankov-mreze-tvu
https://tvu.acs.si/sl/zapisi-sestankov-mreze-tvu
https://tvu.acs.si/sl/videoposnetek-1-sestanka-mreze-tvu-2023/
https://tvu.acs.si/sl/porocila
https://tvu.acs.si/wp-content/uploads/2023/03/Porocilo-o-TVU-2022_povzetek.pdf
https://tvu.acs.si/wp-content/uploads/2023/03/Porocilo-TVU-2022.pdf


 

  

                  

  

 

2. Priprave na TVU 2023 

V letu 2023, in sicer od 15. maja do 18. junija, bo ACS v sodelovanju s številnimi izvajalci in 

koordinatorji na državni in krajevni ravni to prireditev izpeljal že osemindvajsetič. Na srečanju 

smo se pogovarjali predvsem o razpisu in skupnih akcijah/temah. 

  

 

Letošnji razpis za sofinanciranje TVU je napovedala predstavnica MVI Maja Celarc Accetto. 

Razpis bo tekel od 3. do 17. marca, njegovi rezultati bodo znani predvidoma 6. maja. Za 

koordinacijo TVU je na voljo 137.000 EUR, za organizacijo Parade učenja (PU) pa 60.000 EUR. 

Ana Peklenik in Erika Brenk sta opozorili na vsebinske vidike in pomen kakovostnega 

izpolnjevanja prijavnih obrazcev, kasneje pa tudi izpeljave napovedanih dogodkov. Novost pri 

merilih je združena medijska in vizualna promocija TVU. V ta namen je Mateja Pečar predstavila 

nekaj primerov učinkovite promocije na družbenih omrežjih, na koncu sestanka pa nas je o 

možnih načinih promocije TVU temeljito poučila strokovnjakinja na tem področju, mag. Maja 

Novak. Nina Tušek, mlada magistrica andragogike, je na kratko povzela svoja raziskovalna 

spoznanja, ki veljajo za starejše odrasle (a ne samo!): ni toliko pomembna estetika in čustvena 

nabitost promocijskih sporočil kot to, da neposredno nagovarjajo njihove dejanske potrebe in 

življenjske okoliščine. 

Druga osrednja točka srečanja so bile skupne akcije/teme TVU 2023. V primeru gostujočih 

mrež/projektov so jih predstavili njihovi nosilci, nastopilo pa je tudi nekaj gostov. 



 

  

                  

Mag. Estera Možina je napovedala promocijske akcije v projektu Finančna pismenost, kasneje 

pa skupaj z Alenko Štrukelj navduševala za akcijo Beremo skupaj – za znanje in zabavo. Vanjo 

se po novem vključuje tudi NIJZ. Alenka je udeležence spodbudila k vpisu dogodkov TVU v 

dogodkovnik Nacionalnega meseca skupnega branja. Jasmina Orešnik Cunja je Dan za 

kakovost napovedala za 26. maj in povabila k njegovi izvedbi ne le mrežo svetovalcev za 

kakovost, temveč tudi druge.   

Na temo Zdrav duh v zdravem telesu je dr. Neva Maher spregovorila o prizadevanjih v okviru 

misije Rak in pomenu preventivnih akcij pri zagotavljanju zdravja in preprečevanju raka. 

Sestanka sta se udeležila tudi Katjuša Radinovič in dr. Gregor Jurak, predstavnika Fakultete za 

šport – slednji je nastopil na lanskem Letnem posvetu o izobraževanju odraslih in predstavil 

akcijo SLOfit. Glede obeh morebitnih podakcij akcije Zdrav duh v zdravem telesu se je potrebno 

podrobneje dogovoriti. 

Ohranili bomo tudi akcijo Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje. Letos bo ZDUS 

spet organiziral Dneve medgeneracijskega sožitja, potekali bodo 24. in 25. maja. 

Na področju kulture bodo nekatere dejavnosti potekale že pred TVU, ohranili pa bomo skupno 

temo Učenje in kultura z roko v roki. Ana Petrovčič je povabila na Kulturni bazar 2023, ki bo 

31. marca v Cankarjevem domu, Vilja Lukan pa na posvet o ponudbi kulturno-umetnostne 

vzgoje za odrasle – Potenciali povezovanja 2023, 12. aprila prav tako v Cankarjevem domu v 

Ljubljani. Na dogodku bodo med drugim predstavljeni TVU, projekt EPUO, portala Kam po 

znanje in EPALE. Povezovali se bomo tudi s Tednom ljubiteljske kulture (TLK) 2023, tako da je 

smiselno dogodke vpisovati tudi v koledar TLK, saj to prinaša oprostitev dajatev za Sazas in IPF 

za Parado učenja. 

Končni seznam štirinajstih skupnih akcij je tale: 

 Parada učenja – dan učečih se skupnosti kot najbolj izpostavljena skupna akcija TVU bo 

tokrat izpeljana 24. maja na najmanj 15 prizoriščih po Sloveniji. 

 Druge skupne akcije/teme TVU 2023: 

o Evropsko leto spretnosti – krovna tema TVU/PU 2023 

o Učenje je življenje – naj krepi in radosti! 

o Beremo skupaj – za znanje in zabavo! 

o Zelena in digitalna preobrazba družbe 

o Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje  

o Učenje in kultura – z roko v roki 

o Zdrav duh v zdravem telesu  

o Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive) 

o Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti 

o Državljanske spretnosti 

o Medijska pismenost 

 Skupni akciji/temi gostujočih mrež/projektov: 

o Dan za kakovost  

o Finančno pismen.si, ni te strah prihodnosti 

https://financno.pismen.si/
https://nmsb.pismen.si/
https://enovicke.acs.si/o-misiji-rak-z-druge-plati/
https://www.slofit.org/
https://kulturnibazar.si/
https://tvu.acs.si/wp-content/uploads/2023/03/Potenciali-povezovanja-2023.pdf
https://tlk.jskd.si/


 

  

                  

Opisi akcij bodo objavljeni na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/tematska_usmerjenost. 

Seznam je objavljen tudi v osnutku Letnega načrta TVU 2023, ki ga bo skupaj s pomembnimi 

datumi obravnaval Nacionalni odbor za TVU na svoji seji 6. marca. 

Jurček Nowak iz odbora InPlaninec je predlagal, da pri vseh akcijah beležimo, katere dejavnosti 

izvajajo ranljivi za ranljive. 

Pogovarjali smo se tudi o promocijskem gradivu, ki ga je že mogoče naročiti tukaj. Baloni 

ostajajo. V primeru, da bodo za to na voljo sredstva, bomo natisnili nove zastave in transparente 

za PU.  

Še namig za pripravo reklamnih napisov/sloganov, npr. Moč in radost učenja: ACS jih je dal 

izdelati v podjetju Neonart.  

Dokumentacija za koordinatorje TVU in PU je objavljena na spletni strani 

https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/koordinatorji, v okrožnicah pa bomo v naslednjih tednih 

posredovali še druge potrebne informacije. 

Druge vsebinske posebnosti TVU 2023: 

 Nacionalno odprtje TVU bo organizirano 12. maja v Ajdovščini; pri njegovi izpeljavi bodo 

sodelovali ACS, LU Ajdovščina (LUA) in Občina Ajdovščina. Na prireditvi bodo predstavljeni 

dobitniki priznanj iz vipavske doline. Na sestanku je Nina Brecelj iz LUA udeležence 

povabila na slovesnost. 

 27. Andragoški kolokvij, osrednja strokovna razprava na nacionalni ravni, bo namenjen 

obeležitvu Evropskega leta spretnosti (ELS), ki bo razglašeno predvidoma 8. maja; več o 

zdaj znanih dejstvih v zvezi z ELS preberite v e-Novičkah. 

Dogovorili smo se za drugo srečanje mreže TVU v aprilu, kjer si bomo izmenjali zadnje 

informacije in načrte za TVU 2023 ter prisluhnili gostu – navdihujočemu govorcu. 

To srečanje bo predvidoma v ponedeljek, 17. aprila, v živo, mogoč bo tudi prevzem 

promocijskega gradiva.  

 

Zapisala: Zvonka Pangerc Pahernik 

5. marec 2023 

 

 

 

 

https://tvu.acs.si/sl/tematska_usmerjenost
https://tvu.acs.si/wp-content/uploads/2023/03/Letni-nacrt-TVU-2023-1.pdf
https://tvu.acs.si/wp-content/uploads/2023/03/Pomembni-datumi-TVU-2023.pdf
https://tvu.acs.si/wp-content/uploads/2023/03/Pomembni-datumi-TVU-2023.pdf
https://tvu.acs.si/sl/gradivo
https://tvu.acs.si/narocila/
https://www.neonart.si/?gclid=EAIaIQobChMIlYeyr9DF_QIV6YxoCR3gqgtcEAAYASAAEgL3HfD_BwE
https://tvu.acs.si/sl/sodelujoci/koordinatorji/
https://enovicke.acs.si/evropsko-leto-spretnosti-2023/

