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videokonferenčno okolje ZOOM



Dnevni red: 
1. predstavitev vloge MOCIS-a kot območnega koordinatorja TVU,

2. trajanje Tednov vseživljenjskega učenja 2021,

3. usmeritve glede vsebin prireditev v okviru TVU in PU,

4. skupne akcije 2021,

5. navodila za vnos prireditev/dogodkov v skupni koledar TVU 2021,

6. Parada učenja 2021 v Slovenj Gradcu,

7. Predstavitev enotne grafične podobe za leto 2021, promocijskega materiala za
partnerje in dogovori glede prevzetja,

8. napoved zaključnih aktivnosti po izvedbi,

9. kratke predstavitve partnerjev in njihovih dogodkov/prireditev,

10. razno.



1. PREDSTAVITEV VLOGE MOCIS-A KOT OBMOČNEGA KOORDINATORJA

• Sodelujemo z nacionalnim koordinatorjem TVU – Andragoškim centrom 
Slovenije. 

• Prijavili smo se na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter bili 
izbrani kot območni koordinatorji. 

• K sodelovanju smo povabili različne partnerje v svojem okolju. 

• V mrežo TVU smo zaenkrat pridobili več kot 45 podizvajalcev, ki smo jim ves čas 
na razpolago osebno, po elektronski pošti ali telefonu za dodatne informacije in 
podporo v zvezi z načrtovanjem in izpeljavo letošnjih dogodkov TVU-ja.

• Pokroviteljstvo župana in MO Slovenj Gradec. 



MREŽA PARTNERJEV temelji na načelih enakopravnega sodelovanja in 
uresničevanja interesov vseh vključenih v mrežo: 

• povezovanje različnih organizacij znotraj regije,

• skupno delovanje za dosego istih ciljev (promocija kulture vseživljenjskega 
učenja, vključevanje čim širše strukture prebivalstva in raznolikih ciljnih skupin 
udeležencev, promocija in predstavitev dejavnosti posameznih akterjev in 
skupin),

• skupna medijska promocija in enoten promocijski material,

• medsebojna izmenjava izkušenj in dobrih praks,

• možnost nadaljnjega sodelovanja oz. krepitev sodelovanja.



2. TRAJANJE TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021



3. USMERITVE GLEDE VSEBIN PRIREDITEV V OKVIRU TVU IN PU 

Vsebine prireditev: 

• izobraževalni naboj 
• pridobivanje 

novega znanja



Najbolj priporočljive so dejavnosti in dogodki v okviru TVU, ki 
udeležencem omogočajo dejavno udeležbo npr.: 

• jezikovni in računalniški tečaji, 

• likovne, glasbene in plesne delavnice, 

• delavnice oblikovanja keramike, slikanja na svilo, klekljanja, rezbarjenja…, 

• kreativne delavnice za starejše in otroke, 

• praktične preizkušnje znanj in sposobnosti, testiranja, 

• pogovori v tujih jezikih, razprave, omizja, 

• družabni in kulturni dogodki, 

• izleti z ogledom naravnih in kulturnih znamenitosti, 

• literarni večeri, koncerti, srečanja ob besedi in glasbi, gledališke in filmske predstave, 
lutkovne igrice, sprejemi, strokovne ekskurzije idr. 

Nezaželene so: 
politične in 
religiozne vsebine. 



4. SKUPNE AKCIJE/TEME 2021

• Parada učenja – dan učečih se skupnosti
(15. september 2021)

• Skupne akcije/teme TVU 2021:
• Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

krovna tema
• Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
• Samooskrba in gastronomija
• Starajoča se družba in medgeneracijsko 

povezovanje
• Digitalna preobrazba družbe
• Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo in 

ohranimo!
• Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!
• Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno 

državljanstvo
• Voda za vse – globalni pomen vode

• Skupne akcije/teme gostujočih 
mrež/projektov:
• Dan za kakovost
• Dnevi svetovanja za znanje
• Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!

https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/dan-za-kakovost/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/dnevi-svetovanja-za-znanje/
https://tvu.acs.si/sl/akcije2021/spoznaj-spretnosti-zaglej-nove-priloznosti/


https://tvu.acs.si/prijava/

5. NAVODILA ZA VNOS 
PRIREDITEV

Rok za vnos prireditev/dogodkov: 

konec junija - 20. avgust 2021

https://tvu.acs.si/prijava/


Pobuda za ambasadorja Parade 
učenja?

Graščina Rotenturn
(festivalski del)

stojnice

predstavitve

glasbene točke

delavnice

...





Strokovni del 
Parade učenja



7. PREDSTAVITEV ENOTNE 
GRAFIČNE PODOBE TVU 2021, 

promocijskega materiala in 
dogovori glede prevzetja

Ob tem so pripravljene še druge grafične
rešitve TVU: 
- 4 različice pasice za splet, 
- 3 različice za FB, za Twitter in
- PU (pasice za FB, Twitter in Instagram). 



Vsak partner prejme: 

• 2x prazen plakat TVU 

• 2x poln plakat TVU

• 2x plakat PARADA UČENJA

• Baloni TVU/PU (na Paradi učenja)



8. NAPOVED 
ZAKLJUČNIH 
AKTIVNOSTI PO IZVEDBI

• evalvacija podizvajalcev  

• zaključno srečanje (možne 
različne izvedbe; „v živo“, 
preko videa, dopisno) 



9. Kratke predstavitve partnerjev in njihovih 
dogodkov





HVALA ZA VAŠO POZORNOST in          
Dodatne informacije na: 
Janja Bartelj, 070 601 765, janja.bartelj@mocis.si
Kristina Navotnik, 070 165 190, kristina.navotnik@mocis.si

mailto:janja.bartelj@mocis.si
mailto:kristina.navotnik@mocis.si


Več o lanskih TVU: 
[video] Koroška TV Dravograd – Oddaja Ozornik, 8. 9. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=UUV23Xs6Icc
[video] KOR TV – Parada učenja, 11. 9. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=QNrtTk3h5-M&t=2s
[video] KOR TV – InterMOCIS, 19. 9. 2020: https://youtu.be/KoMlKAhrkfU

https://www.youtube.com/watch?v=UUV23Xs6Icc
https://www.youtube.com/watch?v=QNrtTk3h5-M&t=2s
https://youtu.be/KoMlKAhrkfU

