Skupne akcije TVU 2016
Dan učečih se – Naj se sliši naš glas! (16. maj 2016)
'Nič za učeče se brez njih,' je načelo, ki se ga zavedamo vsi, ki soustvarjamo Teden
vseživljenjskega učenja. Njim namenjamo dogodke TVU in priložnosti za pridobitev znanja čez
vse leto. Najbolj uspešne izpostavljamo in jim podeljujemo priznanja. Njihove zgodbe
zapisujemo in snemamo, zato da bi bile za zgled drugim. A še vedno glas učečih se ni dovolj
prisoten in upoštevan.
V akciji »Dan učečih se – Naj se sliši naš glas!« jim soustvarjalci TVU ponujamo priložnost, da se izrazijo. Zbirali bomo
pisne, avdio in video izjave udeležencev v izobraževanju odraslih – njihova mnenja o tem, zakaj se učijo in kaj bi za
uspešno izobraževalno pot potrebovali. Veseli bomo tudi navedb razlogov, zaradi katerih se nekateri ne učijo, zato da
bomo znali prepoznati ovire in jih s skupnimi močmi premagati.
Zbrana pričevanja bomo posredovali predstavnikom politike stroke in najširši javnosti, načrtujemo pa tudi dogodek »Naj
se sliši naš glas!« na državni ravni.
Akcija se povezuje s prizadevanji za vzpostavitev Foruma učečih se – skupnosti, ki bo po eni strani ozaveščala o
pomenu učenja za življenje, po drugi strani pa bo omogočala zagovorništvo pravic in pobud učečih se.
Kontaktni osebi: mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Neja Colja, ACS, T: +386 1 5842 560, E: zvonka.pangerc@acs.si;
neja.colja@acs.si

Učenje in kultura z roko v roki (17. maj 2016)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije
(ZKDS) bosta že tretje leto zapored pripravila vseslovenski Teden ljubiteljske kulture
(TLK), zato vabita lokalne skupnosti, kulturna društva, etnične skupine, ki živijo v
Sloveniji, posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da se mu pridružijo s
svojimi programi, kar lahko storijo na spletni strani http://tlk.jskd.si. Sodelujejo lahko
s predstavo, koncertom, razstavo, razpravo, dnevom odprtih vrat, javno vajo in
podobnim. TLK, ki je namenjen osveščanju javnosti o razširjenosti, kakovosti in
pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo, bo po vsej Sloveniji potekal
med 13. in 22. majem 2016. Osrednja tema letošnjega TLK je namenjena
zborovskemu petju – njegovi množičnosti (prepevanje v zborih je najbolj razširjena prostočasna kulturna dejavnost pri
nas), njegovim uspehom (po kakovosti so naši zbori v samem svetovnem vrhu) ter blagodejnemu vplivu petja na zdravje
posameznikov in celotne družbe.
Letos se TLK aktivno povezuje tudi s Tednom vseživljenjskega učenja, zato bo 17. maj posvečen dnevu učenja in
kulture pod geslom »Učenje in kultura z roko v roki«. Prireditelji in koordinatorji TVU ste zato vabljeni, da na ta dan, pa
tudi sicer v času TVU, v svojih dogodkih poudarite tesno povezanost učenja in kulturne ustvarjalnosti.
Kontaktna oseba: mag. Urška Bittner Pipan, T: +386 41 594 547, E: urska.bittner@jskd.si

Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (18. maj 2016)

prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO).

Parada učenja (PU) je bila sestavni del TVU že
zadnja tri leta, vendar se je razvijala in
sofinancirala v okviru projekta Uresničevanje

V letu 2016 dejavnost »Parada učenja – Dan učečih se skupnosti« prehaja v celoti pod okrilje TVU. Njeni nosilci bodo
izbrani na razpisu MIZŠ, izpeljave PU na 15 prizoriščih po vsej Sloveniji pa bodo organizirane isti dan – 18. maja 2016.
Na mestnih trgih in drugih javnih krajih bodo mimoidoče vabili stojnice, delavnice, nastopi na odrih, multimedijske
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predstavitve pa tudi strokovni dogodki v bližnjih ulicah in učnih kotičkih. Marsikje se bodo odvijale tudi številne
spremljevalne dejavnosti, kot so natečaji, razstave in podobno. Sodelovali bodo pripadniki vseh generacij.
Medtem ko bodo druga prizorišča TVU razpršena po času (od 13. maja do 30. junija) in kraju (od mest do podeželja, od
učilnic do prireditev na prostem …), bodo Parade učenja zgoščeni dogodki v središčih mestnih in drugih skupnosti. Tam
se bodo srečevali ponudniki znanj in spretnosti ter povpraševalci po obojem. Živahen utrip, barvitost, obilo radovednosti,
ponosa, upanja … vse to bo mogoče doživeti v družbi zagovornikov in uresničevalcev kulture vseživljenjskosti učenja.
Kontaktni osebi: mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Erika Brenk, ACS, T: +386 1 5842 560, E: zvonka.pangerc@acs.si;
erika.brenk@acs.si

Radi pišemo z roko (19. maj 2016):
Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti se lahko razvijajo le, če vadimo. To velja
tudi za spretnosti pisanja z roko. S pobudo »Radi pišemo z roko« želimo:
-

ozavestiti mlade in starejše o pomenu pisanja z roko;
spodbuditi pisanje z roko;
vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko z različnimi aktivnostmi v šolah, knjižnicah, univerzah za
tretje življenjsko obdobje, podjetjih in medijih;
poudariti pomen razvoja individualnosti, saj je pisava vsakega posameznika enkratna in neponovljiva;
spodbuditi razvoj fine motorike, tj. pisanje z roko, kar je uporabno tudi na različnih razvojnih področjih;
spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti, saj je pisanje z roko bolj osebno.

Napisati eno stran z roko predstavlja danes pravi fizični napor.
Veliko večino osebnih sporočil, npr. čestitk za rojstni dan, mami
za Dan žena ali novoletnih voščil, pošiljamo in prejemamo preko
e-pošte. E-pošta ima moč množičnega, poceni in neosebnega
komuniciranja. Ni veliko truda in pozornosti vloženega v episanje, saj lahko z enim klikom pošljemo sporočilo tisočim
prejemnikom. Zato je sporočilo, napisano z roko, v današnjem času še posebej dragoceno.
Kontaktna oseba: mag. Marijana Jazbec, T: + 386 30 998 217, E: marijana.jazbec@grafologika.si, U: http://www.grafologika.si

Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (20. maj 2016)
Pobuda, da se v skupne akcije TVU vključi poseben dan, posvečenem starejšim, je
prišla s strani Zveze društev upokojencev (ZDUS) in je bila sprejeta kot smiselna tudi s
strani ACS in predstavnikov prirediteljev.
Društva upokojencev v okviru ZDUS so samostojna ter sama po lastnih željah in
potrebah organizirajo izobraževanja – tista, ki so na lokalnem nivoju najbolj zanimiva oz. potrebna. S strani ZDUS jih
bomo ob tej priložnosti še posebej spodbujali (objavili poziv v našem glasilu ZDUS plus, na naši spletni strani, poslali
poseben mailing) ter vodili evidenco o izvedenih dogodkih /izobraževanjih. Na podlagi zbranih prijav in opredelitve
vsebin na spletni strani TVU bo določen seznam in urnik izobraževanj po posameznih dnevih, o čemer bomo svoje
članstvo še posebej obveščali.
S pobudo »Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni« želimo ozavestiti predvsem starejše o pomembnosti
vseživljenjskega učenja s stališča:
 ohranjanja in treniranja kognitivnih sposobnosti,
 preseganja socialno-ekonomske izključenosti,
 ohranjanja stikov z vrstniki in širšim okoljem,
 ohranjanja dolgotrajne samostojnosti in mobilnosti,
 pridobivanja kompetenc za aktivno sodelovanje v družbi,
 ozaveščanja o zdravem načinu življenja, obladovanju lastnih zdravstvenih težav in preprečevanju starostnih
bolezni,
 pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja na področju izmenjave znanja in izkušenj.
Kontaktna oseba: Alenka Reissner, Zveza društev upokojencev Slovenije, E: alenka.reissner@siol.com
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Slovenija – mentorska država (26. maj 2016)
V ekipi Zavoda Ypsilon pripravljamo vseslovensko akcijo »Slovenija – mentorska
država«. Namen akcije je torej spodbujati pretok znanja in informacij med vsemi
aktivnimi posamezniki; poudarek je tako na dvosmernem mentorstvu.
V sodelovanju s partnerji želimo po celi Sloveniji izvajati delavnice na temo
mentorskega povezovanja in mreženja, kjer se bodo lahko mentorski pari
povezali med seboj. Obenem je cilj po Sloveniji ustanoviti čim več »mentorskih
kotičkov«, kjer bi se lahko mentorski pari srečevali.
Z vseslovensko akcijo »Slovenija – mentorska država« želimo:
-

mlade opogumiti, da začnejo že danes postavljati temelje svoji prihodnosti,
povečati zaposljivost mladih,
mladim ponuditi izkušnje, nasvete, znanje in podporo starejših generacij,
vzpodbuditi pretok znanja in informacij med vsemi aktivnimi posamezniki,
spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost,
ustvariti uspešne mentorske odnose, ki bodo pozitivno vplivali na celotno družbo ter lokalno okolje.

Kontaktna oseba: Sabina Đuvelek, T: + 386 40 810 345, E: sabina.duvelek@ypsilon.si, U: http://ypsilon.si
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