Napotki in priporočila za organizacijo Parade učenja 2020
Koncept 'Parade učenja (PU) – Dnevov učečih se skupnosti' je razvil Andragoški center Slovenije (ACS) v
okviru projekta Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (na kratko 'projekt EPUO'). V
obdobju 2013–2015 je ACS v sodelovanju z mrežo nosilcev PU ta koncept udejanjal in izpopolnjeval. Pod
okriljem Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2013, 2014 in 2015 so bila izpeljana tri zaporedja PU – vsako
leto na sedmih novih prizoriščih.
V letu 2016 je Parada učenja našla svoje mesto med skupnimi akcijami TVU, urejeno pa je bilo tudi njeno
sofinanciranje iz slovenskih proračunskih sredstev na temelju razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport (MIZŠ). S tem sta bila zagotovljena ohranitev in nadaljnji razvoj tega uspešnega in prodornega
pristopa k promociji vseživljenjskega učenja.
Parada učenja je sestavni del projekta Tedni vseživljenjskega učenja. Daljši naziv prireditve je 'Parada
učenja – Dan učečih se skupnosti'. V letu 2020 je mogočih 12 lokacij PU.

I. Status koordinatorja Parade učenja
Posamezna ustanova lahko pridobi status koordinatorja Parade učenja 2020 na podlagi Javnega razpisa
MIZŠ za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020. Ustanova lahko nastopa
v vlogi koordinatorja PU, tudi če ni bila izbrana za sofinanciranje, vendar mora izpolnjevati temeljne pogoje
za pridobitev statusa koordinatorja PU, kar pomeni, da je ustanova:
–
–
–
–

koordinator TVU 2020,
ima izkušnje s koordinacijo TVU iz preteklosti,
finančno zmožna izpeljati PU,
ima podporo lokalne skupnosti za izpeljavo PU.

Ustanova, ki namerava prevzeti vlogo koordinatorja PU, v obrazcu Namera o prevzemu vloge
koordinatorja TVU (in PU) 2020 opredeli predvideno delovanje v vlogi koordinatorja PU. Najkasneje do
izteka roka za prijavo na razpis MIZŠ na ACS posreduje izpolnjeno Namero skupaj s kopijo Načrta Parade
učenja 2020, ki ga je pripravila za javni razpis MIZŠ. ACS kot nacionalni koordinator TVU na osnovi prejetih
Namer o prevzemu vloge koordinatorja TVU (in PU) 2020 ter rezultatov javnega razpisa MIZŠ oblikuje
končni seznam koordinatorjev PU 2020 in ga objavi na spletni strani TVU.

II. Časovna in vsebinska opredelitev Parade učenja
Parado učenja izpeljejo koordinatorji PU po vsej Sloveniji isti dan, kar prispeva k večji prepoznavnosti in
promocijskemu naboju prireditve. Ta dan je sreda; letos je to 9. september 2020 .
Koordinatorji, ki želijo izpeljati PU, ne da bi pridobili sredstva iz razpisa, lahko uporabijo ime PU, vendar
morajo zadostiti temeljnim pogojem kakovosti in prireditev organizirati isti dan.
Parado učenja odlikujejo:
– odraz učeče se skupnosti (lokalna naravnanost),
– zgoščenost predstavitev priložnosti za učenje in ustvarjanje na javnem mestu,
– pestrost vsebin in morebitna povezujoča tema,
– vseživljenjsko učenje, vendar pomemben delež IO,
– medgeneracijska in medkulturna zasnovanost,
– vključenost ranljivih skupin in terensko delo ('outreach'),
– vključevanje učečih se – zagovornikov vseživljenjskega učenja.
Ključna je izvirnost vsebinskega načrta PU, v katerem njen nosilec opredeli koncept predstavitev na
stojnicah, načrt odrskih nastopov, interaktivnih in drugih oblik predstavljanja (strokovni dogodki, delavnice
ipd.), spremljevalne dejavnosti (časovno ali krajevno ločene od PU, vendar z njo tesno povezane, npr.
natečaji, razstave, promocijski nastopi ipd.), opredeli vključevanje učečih se in nagovarjanje raznolikih ciljnih
skupin in vseh generacij ter vizualno in medijsko promocijo PU.
Koordinator PU v pripravo in izvedbo prireditve vključi mrežo partnerjev na lokalni ravni; ti hkrati štejejo
tudi kot podizvajalci/prireditelji TVU. Mednje šteje tudi lokalna skupnost, zato je pokroviteljstvo
županje/župana ključnega pomena.
Koordinator PU zagotovi vnos podatkov o posameznih partnerjih in dogodkih, ki sestavljajo PU, v
informacijski sistem TVU, kar velja v fazi prijave (http://tvu.acs.si/prijava) kot tudi ankete TVU
(http://tvu.acs.si/anketa).
Pri vizualni promociji koordinator PU uporabi enotno grafično podobo PU in TVU (logotip in drugo), ki jo
zagotovi nacionalni koordinator, ACS.
Koordinator PU prireditev dokumentira na lokalni in nacionalni ravni: fotografiranje in po možnosti snemanje,
zbiranje izjav in vtisov udeležencev, pisanje člankov za e-Novičke ACS, FB TVU, ePlatformo za
izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE ter za druge medije. Koordinator PU pošlje nacionalnemu
koordinatorju fotografije in druge multimedijske izdelke s prizorišč PU, na katerih so jasno vidni enotni grafični
elementi PU in TVU.
Andragoški center Slovenije bo podprl izpeljavo Parade učenja 2020 s konceptualnim, usmerjevalnim in
usklajevalnim delom ter zagotavljanjem nacionalne medijske in vizualne promocije.
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