
Predlog prenove instituta 
PRIZNANJA ACS

16. marec 2021

Darijan Novak, ACS



Priznanja ACS

NAMEN PRIZNANJ ACS

Ni sporen, velika večina se strinja, da so priznanja pomembna 
oblika promocije učenja in znanja odraslih tako za projekt TVU 
kot IO na splošno. 

Priznanja so marketing, promocija znanja in učenja, družbena 
odgovornost, prestavljanje zgledov tistim, ki se ne učijo, ter 
spodbuda tistim, ki so že na poti učenja. 



Priznanja ACS
KATEGORIJE PRIZNANJ ACS

KATEGORIJE ostanejo enake, saj pokrivajo vse možnosti:

• posameznikom za posebne dosežke na področju
vseživljenjskega učenja, 

• skupinam za posebne dosežke na področju vseživljenjskega
učenja ter

• ustanovam, podjetjem in lokalnim skupnostim za posebne
strokovne ali promocijske dosežke ter za dosežke pri bogatitvi
lastnega znanja in znanja drugih

POJASNILO: pri vseh treh kategorijah še naprej nagrajujemo
tako učeče se, kot učitelje, torej strokovnjake.



Priznanja ACS
MERILA IZBORA

MERILA podeljevanja ostajajo enaka pri vseh kategorijah.

• vrste in obseg izobraževalnih oziroma učnih dejavnosti, s 
katerimi je kandidat obogatil lastno znanje,

• dosežki v osebnem in poklicnem življenju, ki so sledili učenju, 

• ovire, ki jih je moral kandidat premagovati na poti učenja, 

• prispevek k bogatitvi znanja drugih,

• prispevek k pozitivnim spremembam v širšem okolju.



Priznanja ACS
IZBOR DOBITNIKOV

PREJ: 

• 5 dobitnikov; 

• razpis in razpisna 
dokumentacija –
izbor komisije na
nacionalnem nivoju

SEDAJ: 

• 12 dobitnikov, eden v vsaki statistični

regiji; 

• dogovor lokalne komisije sestavljene

iz TVU deležnikov, ni razpisa in 

dokumentacije, ni poražencev;

• glasovanje preko spleta na

nacionalnem nivoju (promocija 

najširše javnosti, nekdo sicer prejme
največ glasov, dobitniki so vsi)



Priznanja ACS
VIDEO IZDELKI

PREJ: eden 3-4 min video –> SEDAJ : 3 videi

• za odprtje 25 min video, vseh 12 dobitnikov v eni zgodbi, a 
razdeljeni na 3 dele  (uvod, jedro, zaključek).

• intervju z dobitnikom 20 do 30 minut poglobljenega pogovora, 
objavljenega na spletni strani.

• eden ali več 30 sekundnih mnenj, odgovorov, pozivov vsakega 
dobitnika, za promocijo na družabnih omrežjih.



Priznanja ACS
SODELOVANJE Z DOBITNIKI

PREJ: 

• sodelovanje na različnih lokalnih in nacionalnih, tudi 
mednarodnih dogodkih

• promocijske video čestitke ob posebnih priložnostnih

SEDAJ : 

• forum učečih se

• srečanja dobitnikov



Priznanja ACS
NAGRADE ZA DOBITNIKE

• izjemno različna mnenja: od „video je dovolj“ do 
„oprijemljivejše nagrade“

• dobitniki priznanj naj bi promovirali znanje in učenje in 
lokalnem okolju, zato bi bilo smiselno, da jih opremimo z 
znanji, s katerimi bi to počeli lahko bolje (retorika, 
nastopanje, priprava predstavitev … )

• vendar niso vsi za to, eni so željni (samo)promocije in 
delovanja v javnosti, drugi ne


