Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2002
Poročilo
Sedmi Teden vseživljenjskega učenja (14. do 20. 10. 2002) je ponovno potrdil pomen te osrednje
promocijske prireditve na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji. Pri
njegovi izpeljavi je sodelovalo 563 izvajalcev, evidentiranih prireditev je bilo 3.072. Udeležencev na
prireditvah je bilo po anketah sodeč 50.600, še mnogo večje število ljudi pa so nagovorili medijski
prispevki, med njimi zlasti video predstavitev 14 novih dobitnikov priznanj ACS.
Gibanje kazalnikov, s katerimi vsa leta prikazujemo uveljavljenost TVU v slovenskem prostoru,
napeljuje na ugotovitev, da Teden mora ostati vsakoletna prireditev in stalen projekt nacionalnega
pomena, vendar v letu 2002 lahko zasledimo določen upad števila prireditev in medijskih prispevkov, ki
ju pripisujemo zmanjšanemu obsegu dela, ki ga sicer Andragoški center Slovenije izpeljuje v vlogi
nacionalnega koordinatorja TVU.
Število\ Leto izpeljave
Izvajalci
Prireditve
Medijske objave

1996
74
500
163

1997
137
1.000
623

1998
267
1.500
457

1999
374
1.900
600

2000
500
1.900
820

2001
545
3.400
1.400

2002
563
3.072
1.230

Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za izpeljavo Tedna vseživljenjskega učenja se je namreč
Nacionalni odbor za pripravo TVU odločil, da se z omejenimi sredstvi izpelje predvsem prireditve ACS
v TVU (priznanja ACS za izjemne dosežke v izobraževanju odraslih, slovesno odprtje in 6. andragoški
kolokvij), nacionalno koordinacijo pa se skrči na minimum, medtem ko se razvojnega dela sploh ne
izpelje. Ocenjujemo, da je bila zaradi tega storjena precejšna škoda, saj smo med drugim morali
opustiti prizadevanja za okrepitev mreže koordinatorjev TVU, naši stiki z izvajalci pa so bili zmanjšani
na minimum, kar je razvidno tako iz doseženih količinskih rezultatov kot tudi iz mnenj, izraženih v
anketah. Mnenja smo, da bi nadaljevanje take politike utegnilo ogroziti sedemletna prizadevanja za
uveljavitev projekta TVU, na daljši rok pa izničiti projekt v celoti, zato si bomo v letu 2003 prizadevali
zlasti za izpeljavo konceptualno-razvojnih nalog TVU.
Druga posledica pomanjkanja denarja za nacionalni vidik projekta je, da prvič v sedmih letih nismo
mogli pripraviti poročila in analize, ki ju sicer objavimo v TVU-Novičkah, in da že drugo leto zapored
nismo izdali povzetka poročila in analize v angleškemu jeziku za naše partnerje v tujini, kjer sicer
pomen festivalov učenja izredno raste, uspehi in izkušnje Slovenije pa so zelo cenjeni. Sledi kratek
opis opravljenega dela:
1. Nacionalna koordinacija TVU: v letu 2002 smo opravili le najnujnejše naloge, ki so omogočile
kontinuiteto projekta, saj smo bili zaradi pomanjkanja denarja prisiljeni opustiti vidik razvoja in
širitve TVU. Izpeljali smo štiri skupine nalog:





Konceptualne naloge: priprava načrta za TVU 2002 (preliminarna in kasneje okleščena
verzija); izpeljava dveh sestankov Nacionalnega odbora TVU (obravnava poročila in analize
TVU 2001 ter načrta TVU 2002); pridobivanje dodatnih finančnih virov (sponzorji, donatorji) –
glej Prilogo1;
Sodelovanje z izvajalci: objava razpisa za dejavnosti v TVU; obveščanje in svetovanje v
minimalnem obsegu; zagotavljanje možnosti prijave prek interneta; srečanje z izvajalci pred
TVU; pridobivanje povratnih informacij z anketo;
Nacionalna promocija TVU: izdaja dveh številk TVU-Novičk (tiskane in spletne); stalno
posodabljanje in nadgrajevanje spletne strani TVU; priprava in tisk plakata ter dopisnega



papirja – s pomočjo sponzorjev; objava spletnega koledarja prireditev; stalni stiki z mediji in
obveščanje o pomenu in ciljih TVU; nacionalna medijska promocija s pripravo zapisov in
predstavitev za posamezne objave; organizacija nacionalne tiskovne konference;
Mednarodno sodelovanje: udeležba v mednarodnem gibanju ALW/LF; sodelovanje na
mednarodnih srečanjih in pri pripravi treh vidnih publikacij: Lernen für alle : Lernfeste in
Südosteuropa 2001 / Learning is for everyone : Adult learners weeks in South Eastern Europe;
izdajatelj IIZ/DVV Bonn, 2002; Convergence : Adult Learners’ Weeks and Learning festivals;
Special double issue, izdajatelj ICAE, 2002; Securing the right to learn : An internationallyproduced guide to advocacy, izdajatelj NIACE, 2002.

2. Organiziranje prireditev ACS v TVU je obsegalo tri skupine nalog:





Priznanja ACS: objava razpisa za podelitev priznanj; oblikovanje in tisk prijavnih obrazcev;
spodbujanje prijaviteljev in svetovanje za prijavo; zbiranje in urejanje prijav – prispelih 44,
veljavnih 41; izbor 14 dobitnikov priznanj; priprava portfolijev učnih ali izobraževalnih dosežkov
kandidatov za priznanje ACS; intervjuji in pisanje ter snemanje predstavitev; izdelava video
predstavitve življenjskih zgodb dobitnikov priznanj; sodelovanje s koordinatorji in izvajalci TVU
pri zagotavljanju predvajanja videokasete na lokalnih TV postajah; predstavitev dobitnikov v
TVU-Novičkah in na spletni strani TVU; medijska promocija dobitnikov priznanj;
Slovesno odprtje TVU: priprava scenarija slovesnega odprtja, pridobivanje sponzorjev za
najem dvorane, knjižne nagrade in natis listin, organizacija slovesnega odprtja s predstavitvijo
dobitnikov priznanj;
Andragoški kolokvij: priprava vsebinskega koncepta, pošiljanje vabil potencialnim sodelujočim;
organizacija šestega kolokvija na temo Motivacija v izobraževanju odraslih.

Pri izpeljavi projekta TVU 2002 so sodelovali: Olga Drofenik, vodja projekta, Zvonka Pangerc
Pahernik, nacionalna koordinatorica TVU, Slavica Borka Kucler, koordinatorica prireditev ACS, Vida A.
Mohorčič Špolar, Alenka Mavsar, Nevenka Kocijančič, Marko Radovan, Metka Svetina, Melanija
Končina, Mateja Pečar, Zdenka Birman Forjanič, Darijan Novak, drugi strokovni sodelavci in
administrativno osebje.
Poročilo pripravila:
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik
Ljubljana, 4. marec 2003

PRILOGA 1: Pregled pridobljenih sponzorskih sredstev, donacij in brezplačno opravljenih
storitev
FIRMA

PRISPEVEK

Andragoški zavod - LU Maribor
Doba d.o.o., Maribor
Emona Farma Ihan, Domžale
Glotta Nova, Ljubljana
Goričane, Tovarna papirja Medvode
Hermes Softlab, Ljubljana

30.000* sit za prilogo Naše žene
50.000* sit za prilogo Naše žene
100.000 sit po donatorski pogodbi
30.000* sit za prilogo Naše žene
100.000 donacija
brezplačni prostori za slovesno
odprtje
50.000 sit donacija
350.000* sit - sofinanciranje
videofilma o dobitnikih priznanj
brezplačen natis ovitkov
videokasete
200.000 sit za oddajo v TV Pika
darilne knjige
darilne knjige
darilne knjige
darilne knjige
50.000* sit popusta pri
nasnemavanju videokaset
400.000 sit za spletni koledar TVU

Iskra Invest, Ljubljana
KUD Beli Šum, Tržič
Lina Design, Kamnik
Mestna občina Ljubljana
Mladinska knjiga - Založba, Ljubljana
Mohorjeva d.o.o. , Ljubljana/Celovec
Mohorjeva družba Celje
Nova revija, Ljubljana
Salve d.o.o., Ljubljana

SVIZ - Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, Ljubljana
Tiskarna Pleško, Ljubljana
brezplačni natis plakatov
Tiskarna Štrok, Ljubljana- Zalog
brezplačni natis dopisnega papirja
Založba Rokus, Ljubljana
darilne knjige
* Ti zneski niso bili nakazani na račun ACS.
Neposrednih donacij za TVU 2002 smo pridobili v skupni višini 850.000 sit.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2002
Finančno poročilo
A)

SKUPNI NAČRTOVANI IN REALIZIRANI STROŠKI TVU 2002

I
II
III
IV
I-IV

Dejavnosti na nacionalni ravni
Dejavnosti v ACS
Mednarodno sodelovanje
Stroški upravljanja, režije
SKUPAJ

B)

STRUKTURA VIROV FINANCIRANJA TVU 2002

I
Proračun - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
II
Tržni viri*
I-II SKUPAJ
* Od tega je bilo neposrednih donacij v skupni višini 850.000 sit.

Načrt
2002
4.742
8.078
200
5.580
18.600

v 000 sit
Stroški Indeks
2002
5.175
109
8.331
103
107
54
4.987
89
18.600
100

Načrt
2002
16.500
2.100
18.600

v 000 sit
Stroški Indeks
2002
16.500
100
2.100
100
18.600
100

v 000 sit
C)

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH STROŠKOV TVU 2002

I
a)

Dejavnosti na nacionalni ravni
Materialni stroški za skupno promocijo: TVU Novičke, spletna
stran, drugo gradivo, podpora za delovanje NO TVU
- računalniške storitve
- tiskarske storitve
- vnos podatkov (prijava prireditev, spletni koledar)
- promocija - materialni stroški
- odprema in poštnina
b)
Stroški dela ACS
II
Dejavnosti v ACS
a)
Prireditve ACS
- otvoritvena slovesnost
- andragoški kolokvij
- priznanja ACS
- promocija dobitnikov
b)
Stroški dela ACS
III
Mednarodno sodelovanje
IV Stroški upravljanja, režije
I-IV SKUPAJ
Ljubljana, 20. maj 2003

5.175
3.420
673
910
949
486
402
1.755
8.331
1.588
337
455
214
582
6.743
107
4.987
18.600

