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ZAPISNIK SREČANJA IZVAJALCEV TVU 2015
V sredo, 13. aprila 2016, je območni koordinator Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), to je Zavod
za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj) izvedel Srečanje izvajalcev TVU 2016 v Beli
krajini.
Vsebina srečanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU)
Uradni termin TVU 2016
Skupne akcije TVU 2016
Parada učenja 2016 v Črnomlju
Vloga območnega koordinatorja TVU (ZIK Črnomelj)
Vloga izvajalcev TVU (posamezniki, vrtci, šole, društva, podjetja, zavodi...)
Dogodki, prireditve, ki jih podizvajalci lahko vključijo v TVU
Promocijsko gradivo

1. Projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU)
Koordinator je izvajalcem posredoval osnovne informacije o projektu. Gre za največjo promocijo
učenja v Sloveniji, ki jo na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, na regionalni
pa območni ali tematski koordinatorji. ZIK Črnomelj v vlogi območnega koordinatorja nastopa že
od samega začetka projekta, to je 21 let.
Več informacij:
- Spletna stran ZIK Črnomelj: http://www.zik-crnomelj.eu/sl/promocija/tedenvsezivljenjskega-ucenja/
- Spletna stran Andragoškega centra Slovenije: http://tvu.acs.si/predstavitev/
2. Uradni termin TVU 2016
TVU 2016 bo potekal v uradnem terminu od 13. do 22. maja, v razširjenem pa vse do konca junija.
3. Skupne akcije TVU 2016
Vsako leto se določi vodilne teme, ki naj bi izvajalce prireditev umerjale pri snovanju dogodkov.
Letošnje vodilne teme oz. skupne akcije so:
• 16. maj: Dan učečih se – naj se sliši naš glas
• 17. maj: Učenje in kultura z roko v roki (sodelovanje z JSKD)
• 18. maj: Parada učenja – dan učečih se skupnosti
• 19. maj: Radi pišemo z roko

•
•

20. maj: Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni
26. maj: Slovenija – mentorska država

Predlagane teme niso zavezujoče. Pri snovanju aktivnosti in dogodkov TVU lahko izvajalci
določite svoje vodilne teme, prilagojene okoliščinam, v katerih živite in delujete.
4. Parada učenja 2016 v Črnomlju
Letošnja Parada učenja bo, s sloganom »Igrajmo se vse življenje«, potekala v Kulturnem domu
Črnomelj in v njegovi okolici (zelenica za njim, parkirišče ob njem in ploščad pred njim) v sredo,
18. maja od 10.00-15.00. Sodelujete lahko tako, da:
 se predstavite na stojnici
 aktivno sodelujete pri demonstraciji in izvedbi različnih iger
 izvedete učno delavnico (npr. izdelava igrač, piščali, venčkov…)
 Parado učenja le obiščete
 pripravite spremljajoči dogodek (kateri drugi dan), ki se tematsko veže na Parado učenja
5. Vloga območnega koordinatorja TVU (ZIK Črnomelj)
ZIK Črnomelj kot območni koordinator prevzema pobudo za izvajanje projekta, posreduje
informacije izvajalcem, jih usmerja, vsebinsko in terminsko usklajuje. V okolju deluje povezovalno
ter ustvarja mrežo izvajalcev (posamezniki, društva, vrtci, šole, podjetja, zavodi, organizacije…).
Koordinator:
- skrbi za prijavo podizvajalca/prireditelja
- vnese dogodek v spletni koledar
- posreduje promocijsko gradivo
- sodeluje pri vsebinski izvedbi dogodka (promocijski filmi, izvedba učnih delavnic)
- omogoča brezplačno uporabo prostora
- sodeluje pri zagotavljanju udeležencev
- skrbi za skupno medijsko promocijo (fb, splet)
- pripravi poročilo, evalvacijo, izda potrdila o sodelovanju, objavi video z utrinki
6. Vloga izvajalcev TVU (posamezniki, vrtci, šole, društva, podjetja, zavodi...)
Izvajalci prireditev TVU so posamezniki, društva, vrtci, šole, podjetja, zavodi in druge organizacije,
ki:
- oblikujejo, organizirajo in izvedejo prireditve
- zagotavljajo kakovost dogodka v povezavi s TVU, vodilnimi temami oz. skupnimi akcijami
- pravočasno obveščajo koordinatorja o morebitni spremembi
- skrbijo za promocijo dogodka po svojih močeh (ustrezni logotipi)
7. Dogodki, prireditve, ki jih izvajalci lahko vključijo v TVU
Izvajalci prireditev TVU poskrbijo, da pripravijo kakovostne, inovativne, zanimive in brezplačne
dogodke, ki so:
• predstavitveni (predstavitev dejavnosti na stojnici, razstave, video predstavitve, letaki,
promocija dejavnosti…)
• izobraževalni (učne delavnice, tečaji, predavanja, okrogle mize, tekmovanja…)
• informativno-svetovalni (dan odprtih vrat)
• družabni, kulturni (pohod, skeč, medgeneracijsko druženje…)

Dogodki so lahko del redne dejavnosti, odprti za širšo javnost ali zaključeno skupino, vendar
vsebinsko povezani s TVU.

Izvajalci oddajo izpolnjeno namero o sodelovanju z navedbo prireditev TVU (v priponki) ali
obliko sodelovanja na Paradi učenja najkasneje do srede, 20. aprila 2016 na naslov:
mojca.frankovic@zik-crnomelj.si.

8. Promocijsko gradivo
Izvajalcem TVU koordinator posreduje skupno promocijsko gradivo (plakate, papirnate kocke in
balone). Izvajalci so dolžni pri promociji in izvedbi prireditev TVU uporabljati skupno promocijsko
gradivo oz. logotipe (v priponki).
Več: http://tvu.acs.si/gradivo/ .

Zapisala vodja projekta TVU:
Mojca Frankovič, l.r.

Priloga:
- Obrazec: Namera o sodelovanju v TVU 2016
- Logotipi TVU 2016

Direktorica
mag. Nada Žagar, l.r.

