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ZAPISNIK 

1. sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev 
Tedna vseživljenjskega učenja 

(TVU) 2008 
 
 

Prvi sestanek mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2008 je bil v četrtek, dne 28. februarja  2008, ob 10. uri 
na Andragoškem centru Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Poročilo o izpeljavi TVU 2007  
2. Načrt TVU 2008 in napotki za njegovo izpeljavo 
3. Promocijska kampanja Zgledi vlečejo 
4. Razno  
 
Na sestanku je bilo 49 udeležencev, polovica jih je zastopalo ustanove, ki bodo poleg prirejanja lastnih 
dogodkov v TVU prevzele tudi koordinacijo drugih izvajalcev – bodisi na svojem geografskem območju ali na 
posameznem tematskem področju. Seznam udeležencev je v Prilogi 1 k zapisniku. 
 
Po pozdravnih besedah so si udeleženci ogledali 3-minutno DVD predstavitev Shine – posnemanja vreden 
promocijski prikaz valižanskega Tedna učečih se odraslih (Adult Learners' Week – ALW), nato pa prešli na 
obravnavo točk dnevnega reda. 
 
 
K 1. točki: Poročilo o izpeljavi TVU 2007  
 
Poročala je mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ki je uvodoma poudarila, da je bil TVU 2007 prvič po osmih letih 
organiziran brez sofinanciranja iz javnega razpisa MŠŠ, saj so bila lanska sredstva iz LPIO 2007 namenjena 
koordinaciji in prireditvam TVU 2006. Posledica tega je bil (pričakovan) rahel upad kazalnikov uspeha. 
Trenutno so v pripravi TVU-Novičke 3/2007 z analizo in poročilom o TVU 2007. 
 
V nadaljevanju je predstavila temeljne kazalnike uspeha TVU, pridobljene na temelju prijav in anket. TVU 2007 
se ponaša s 403 prireditelji, z 21 koordinatorji, 3.770 izpeljavami dogodkov, 70.532 udeleženci in 1.532 
medijskimi prispevki. Predstavila je njihovo razpršenost po regijah in občinah ter primerjavo po letih 1996-
2007. Omenila je še dva rezultata analize podatkov iz anket, in sicer prve tri najpogostejše odgovore kar 
zadeva: 
 
a) pričakovano vlogo Andragoškega centra v projektu TVU: 

• pravočasna opredelitev projekta, jasna in natančna obvestila, napotki in spodbude (78,7 %); 
• medijska promocija in oglaševanje na državni ravni (67,2 %); 
• skrb za nadaljnji razvoj projekta, nove zamisli in širitev projekta (66,4 %); 

 
b) cilje, ki so jih izvajalci in koordinatorji želeli doseči z vključitvijo v TVU: 

• spodbuditi radovednost in pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja (87,6 %); 
• seznaniti najširšo javnost z zamislijo o vseživljenjskem učenju (81,8 %); 
• promovirati svojo ustanovo ter svoje programe / dejavnosti (80,2 %). 

 
Izpostavila je tudi nekaj najpomembnejših nalog, ki jih je izpeljal ACS v sodelovanju z mrežo koordinatorjev in 
prirediteljev TVU 2007 – predstavljene so po že uveljavljeni strukturi sklopov dejavnosti za projekt TVU. 
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a) Nacionalna koordinacija: 
- Konceptualno-razvojne naloge – osrednja tema TVU 2007 je bila Evropsko leto enakih možnosti za vse 

(ELEM) 2007 – 20% dogodkov je bilo tematsko obarvanih, sodelovanje z direktoratom za invalide pri 
MDDSZ je bilo dobro. Na pobudo NO TVU smo vpeljali novost – sodelovanje na posvetih ravnateljev 
vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki je dokazalo, da je njihova informiranost o TVU še vedno premajhna in 
da je v prihodnje potreben sistematičen pristop prek Zavoda RS za šolstvo. 

- Sodelovanje z izvajalci na krajevni ravni – poleg dveh rednih srečanj je bil izpeljan še evalvacijski sestanek 
s koordinatorji, katerega rezultat so nadgrajeni Napotki in priporočila za koordinatorje. 

- Nacionalna promocija (vizualna, medijska) – poleg običajnega skupnega promocijskega gradiva je bilo 
pripravljenih kar nekaj novih publikacij (12 let TVU – utrinki s prehojene poti; S festivalskimi zvoki do večje 
pozornosti, videogram Zgledi vlečejo (1-3, 4 in 5).  

- Anketiranje je bilo prvič omogočeno prek spleta. 
- Mednarodno sodelovanje – udeležili smo se Mednarodnega tedna učečih se odraslih v Manchestru, 

odlikovala ga je udeležba predstavnikov učečih se, Slovenijo je zastopal Boris Bregant, dobitnik priznanja 
ACS in bivši župan Jesenic. 

 
Prireditve na državni ravni: 
- Nacionalno odprtje TVU – 12. oktobra 2007 v Kulturnem domu v Postojni; soorganizatorja na lokalni ravni 

sta bila Občina Postojna (tudi pokroviteljica) in Ljudska univerza Postojna; prireditev se je odlikovala po 
350-400 udeležencih, uspešni novinarski konferenci, razstavah TVU 2007 v Sloveniji in 12 let TVU v občini 
Postojna ter po brezplačnem ogledu Postojnske jame, ki ga je omogočil sponzor, Turizem Kras. 
Prikazanih je bilo nekaj fotografij z odprtja. 

- 11. leto podeljevanja priznanj ACS – Slavica Borka Kucler je poročala o pridobitvi petnajstih novih 
dobitnikov priznanj in enakem številu video-predstavitev njihovih življenjskih zgodb; predstavila je 
tematske kompilacije življenjskih zgodb nekaterih izbranih dobitnikov priznanj, ki so izšle v zbirki Zgledi 
vlečejo. 

- 11. andragoški kolokvij  – izpeljan je bil 12. decembra 2007 na temo Akcijski načrt za učenje odraslih - 
priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja ter šolski sistem; 14 prispevkov  je bilo predstavljenih 
90 udeležencem; v živahni razpravi se je med drugim pokazala potreba po večji promociji tega področja. 

 
Poročilo o TVU 2007 je na svoji 17. seji, 21. februarja 2008, obravnaval Nacionalni odbor za TVU (NO TVU), ki 
je izrazil zadovoljstvo nad uspešno izpeljanim festivalom učenja, četudi se kazalniki glede na leto poprej niso 
povečali. Posebno zahvalo in pohvalo je izrekel organizatorjema nacionalnega odprtja – Občini Postojna in 
Ljudski univerzi Postojna. NO TVU je Poročilo o TVU 2007 sprejel ter zadolžil Andragoški center Slovenije in 
Sektor za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za šolstvo in šport (MŠŠ), da ga posredujeta v razpravo in 
sprejem Vladi RS. 
 
 
K 2. točki: Načrt TVU 2008 in napotki za njegovo izpeljavo 
 
TVU bo od letošnjega leta naprej izpeljan v mesecu maju; razlogi, ki so nas lani pripeljali do te odločitve, so: 
- podpora slovenskemu predsedovanju in s tem možnost prodornejše promocije (politične, medijske, 

strokovne); 
- usklajenost TVU in javnega razpisa MŠŠ za sofinanciranje infrastrukturnih dejavnosti – oboje za leto 2008; 
- zagotovljena možnost organiziranja prireditev na prostem, spodbujanja udeležencev za jesenske vpise ter 

več priložnosti za slavljenje učnih in drugih dosežkov; 
- povezanost TVU z EU konferenco na temo Akcijski načrt za učenje odraslih – prijava projekta žal ni 

uspela, zato je ta razlog odpadel! 
 
O vsebini preliminarnega načrta je poročala mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ki je najprej predstavila 
značilnosti letošnjega festivala učenja: 
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- podpora slovenskemu predsedovanju Svetu Evropske unije; zaenkrat obstaja možnost umestitve v 
program neformalnih dogodkov MŠŠ ter v program Evropskega leta medkulturnega dialoga (ELMD) 2008; 
sodelovanje na konferenci MDDSZ – Delo za mlade in na nekaterih drugih formalnih dogodkih 
predsedovanja;1 

- preselitev v mesec maj (uradni termin TVU 2008 je od 19. do 25. maja 2008, NO TVU pa je potrdil tudi 
razširjeni termin, ki bo tekel od 1. maja do 30. junija 2008); 

- ELMD 2008 kot ena od osrednjih tem prireditev TVU; teče dogovarjanje o sodelovanju z Ministrstvom za 
kulturo oziroma s predstavnico Nacionalnega koordinacijskega odbora ELMD 2008; na lokalni ravni so 
izvajalci TVU vabljeni, da uglasijo svoje prireditve na to temo; 

- 500. obletnica rojstva Primoža Trubarja, kot druga osrednja tema prireditev TVU; na nacionalni ravni bomo 
vzpostavili stik s Koordinacijskim odborom za državne proslave; na lokalni ravni so izvajalci TVU vabljeni, 
da uglasijo svoje prireditve na to temo; 

- nadgradnja življenjskih zgodb dozdajšnjih dobitnikov priznanj ACS, uglašenih na temo ELMD 2008;   
- nove tematske kompilacije za animacijo izbranih ciljnih skupin v okviru posebnega projekta Zgledi vlečejo. 
 
Druge, posebne omembe vredne aktivnosti v okviru nacionalne koordinacije TVU zadevajo: 
- vzpostavitev sodelovanja z Zavodom RS za šolstvo – slednji naj v vlogi tematskega koordinatorja TVU 

spodbudi vrtce, osnovne in srednje šole k večjemu vključevanju v TVU; sestanek na ZRSŠ je načrtovan 
19. marca; 

- nov vidik sodelovanja z Zavodom RS za zaposlovanje – uporaba tematskih kompilacij Zgledi vlečejo v 
območnih službah in uradih za zaposlovanje po Sloveniji;  

- nadaljnje sodelovanje v komisiji MŠŠ za javni razpis na področju izobraževanja odraslih; 
- redno sodelovanje z mrežo izvajalcev in koordinatorjev TVU v okviru pripravljalnih in zaključnih dejavnosti 

TVU 2008: dva tradicionalna sestanka (28. februarja in 6. novembra) ter stalno usmerjanje, informiranje in 
usklajevanje; 

- krepitev mreže koordinatorjev TVU: pogoj za status koordinatorja je do 12. marca oddana pisna namera o 
prevzemu te vloge; koordinatorji naj pri svojem delu uresničujejo prenovljene Napotke in priporočile za 
koordinatorje, evalvacijski sestanek bo v okviru razširjenega termina TVU, 12. junija;  

- stiki z javnostjo in promocija v javnih občilih: predvideni sta dve novinarski konferenci – nacionalna in 
lokalna ob odprtju, ob tem bo teklo stalno sodelovanje z mediji; 

- skupno promocijsko in informativno gradivo: temeljni elementi CGP TVU – logotipi, plakati (ti bodo na voljo 
proti koncu marca), TVU-Novičke, papirna kocka, dopisni papir, zloženka, vabilo na odprtje, e-gradivo 
(razglednica in reklamne pasice), drugo; posebnost: načrtovani sta dve publikaciji – 11 let priznanj ACS ter 
angleška različica 12 let TVU; 

- spletna stran TVU bo nadgrajena s portalsko zasnovo, kar bo omogočalo še učinkovitejšo obveščanje in 
promoviranje; nadgrajen bo tudi spletno-zasnovan informacijski sistem TVU z moduli prijava, spletni 
koledar, anketa z analizo ter lanska novost – TVU v številkah; o teh vidikih projekta TVU je poročal Franci 
Lajovic, zunanji sodelavec ACS; 

- sodelovanje v mednarodnem gibanju festivalov učenja: predvideni so prispevki za spletno stran 
mednarodnega gibanja festivalov učenja in za morebitne mednarodne publikacije, izmenjava gradiv, 
priprava na konferenco Confintea VI (Brazilija, 2009); sodelovanje pri prijavi Škotskega partnerstva za 
učenje odraslih (namen projekta: krepitev evropske mreže učečih se); 

- predstavitve TVU v mednarodnih publikacijah in na dogodkih: v okviru tematskega dela revije LLinE 
4/2007 ter vabljena predstavitev na 10. konferenci LLinE v Helsinkih, januarja 2008; tema: Nova 
partnerstva in vseživljenjsko učenje.  

 
Ob tej točki je Erika Brenk poročala o terminskem planu projekta TVU in napotkih glede sodelovanja v fazi 
prijave in anketiranja –– glej Prilogo 2, ki je bila razdeljena na sestanku. Ajda Turk, zunanja sodelavka, je 

                                                 

1 Dan po sestanku mreže TVU se je pojavila možnost povezovanja TVU s sejemsko prireditvijo Ustvarjalnost in inovativnost 
(Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, od 21. do 23. maja 2008), ki jo bo pod okriljem Ministrstva za šolstvo organizirala Šola za 
ravnatelje. 
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predstavila tipične napake, ki so lani nastajale pri prijavi izvajalcev in prireditev, ter napovedala, da bodo na 
spletu objavljena natančna navodila za pravilen vnos podatkov. 
 
Druge, posebne omembe vredne aktivnosti v okviru organiziranja prireditev na državni ravni vključujejo: 
- priznanja ACS za izjemne učne uspehe pri učenju odraslih – o tej točki je poročala Slavica Borka Kucler: 

o teče priprava videopredstavitve življenjskih zgodb izbranih dobitnikov priznanj ACS 1997-
2007; zgodbe, uglašene na teme ELMD 2008, bodo predvajane na nacionalnem odprtju TVU; 

o v drugi polovici 2008 bo izpeljana prva faza procesa za pridobitev dobitnikov priznanj ACS 
2008: predvidena je prenova Pravilnika o podeljevanju priznanj (novosti v smislu 
racionalizacije števila in značaja kategorij), objava razpisa in animiranje predlagateljev, izbor 
dobitnikov in začetek snemanj;  

- nacionalno odprtje TVU 2008: 
o NO TVU je na pobudo same ustanove in na predlog ACS za organizatorja nacionalnega 

odprtja TVU 2008 potrdil Andragoški zavod Maribor-Ljudsko univerzo (AZM – LU), ki je 
zgleden izvajalec TVU vse od leta 1996, območni koordinator TVU pa od leta 2001; 

o direktorica AZM – LU, ga. Melita Cimerman, je izrazila veselje nad zaupano nalogo in 
pripravljenost, da jo opravijo kar najbolje, ter udeležence okvirno seznanila z njihovimi načrti. 
Trenutno tečejo tudi pripravljalne dejavnosti, ki so bolj formalne narave: poziv Občini Maribor, 
da prevzame pokroviteljstvo, sklenitev dogovora o sodelovanju med AZM – LU in ACS, 
priprava akcijskega načrta, programa odprtja ter programa novinarske konference; odprtje bo 
izpeljano 16. maja 2008 v Mariboru; 

- 12. andragoški  kolokvij: 
o tema kolokvija je E-izobraževanje za odrasle – stanje in izzivi; njegova izpeljava je načrtovana 

5. junija 2008 v Ljubljani. 
 
NO TVU je na prej omenjeni seji obravnaval tudi Načrt TVU 2008 ter zadolžil Andragoški center Slovenije in 
Sektor za izobraževanje odraslih na MŠŠ, da ga posredujeta v razpravo in sprejem Vladi RS s prošnjo, da 
sprejme pokroviteljstvo nad festivalom učenja. 
 
 
K 3. točki: Promocijska kampanja Zgledi vlečejo 
 
Promocijsko kampanjo Zgledi vlečejo je predstavila Slavica Borka Kucler in poudarila, da smo že konec leta 
2006, v še večji meri pa v okviru TVU 2007, iz 141 primerov dobre prakse, t.j. dobitnikov priznanj ACS 1997-
2007 izbrali nekatere in jih povezali v tematske kompilacije z namenom, da nagovorimo izbrane ciljne skupine, 
še posebej tiste, ki so spodbude najbolj potrebne. Celotno zbirko smo poimenovali Zgledi vlečejo. 
 
V Evropskem letu enakih možnosti za vse smo želeli še posebej nagovoriti tiste, ki si morajo zaradi svoje 
drugačnosti enakovredno vključenost v družbo šele izboriti, in v razmislek ponudili nekaj življenjskih zgodb 
ljudi, ki so znali primanjkljaje spremeniti v prednosti. Tako je nastala tridelna predstavitev Z vseživljenjskim 
učenjem do enakih možnosti za vse  
• ne glede na narodnostno, kulturno ali rasno pripadnost (Zgledi vlečejo 1), 
• ne glede na invalidnost, bolezen ali zaostanek v razvoju (Zgledi vlečejo 2),  
• ne glede na starost in družinsko ter družbeno okolje (Zgledi vlečejo 3). 
 
Posamezni DVD-ji so na voljo brezplačno na Andragoškem centru Slovenije; vsi, ki so jih naročili že lani, jih 
bodo v kratkem prejeli. 
 
V nadaljevanju je dr. Petra Javrh, zunanja sodelavka ACS in avtorica drugega sklopa videogradiv s skupnim 
naslovom Svojim ciljem naproti, podrobneje predstavila prvi dve oddaji: Zgodnje obdobje kariere (Zgledi 
vlečejo 4) in Srednje obdobje kariere (Zgledi vlečejo 5). Napovedala je, da bo v letu 2008 predstavljeno tudi 
zrelo obdobje kariere. Ta sklop videogradiv je namenjen predvsem svetovalcem in drugim strokovnim 
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delavcem v zavodih za zaposlovanje, svetovalnih središčih, središčih za samostojno učenje in drugje, 
vsekakor pa osebam, ki si prizadevajo motivirati odrasle brez poklica ali/in zaposlitve, da bi naredili prvi korak 
k oblikovanju lastne poklicne poti. Ker gre za izobraževalne oddaje, so DVD-ji so zasnovani kot didaktični 
kompleti. Dr. Petra Javrh je predstavila njihove sestavine in način dela, ki ga omogočajo; predvajala je tudi 
kratek odlomek iz ene od oddaj.  
 
 
K 4. točki: Razno 
 
Ob tej točki ni bilo razprave. 
 
Udeleženci so na razglednice TVU zapisali svoje želje o temi usposabljanja, ki bi ga zanje v okviru drugega 
srečanja, 6. novembra 2008, organiziral ACS. Analiza njihovih odgovorov je dala te rezultate: 
 

Želje Število predlogov 
nastop v javnosti (retorika, nastopi pred novinarji, mediji, kamero) 12 
izvajanje animacije, motivacije, delavnic na terenu 3 
Organizacija novinarske konference 2 
priprava prispevkov, gradiv (za konference, novinarje …) 2 
promocija dejavnosti v kraju 2 
kako pridobiti novinarje, medije 1 
angleški jezik 1 
priprava, organizacija prireditev 1 
usposabljanje za uporabo videa, DVD-ja 1 

 
Eden od udeležencev je bil mnenja, da se s TVU posveča pozornost predvsem učečim se iz določenih 
»marginalnih« skupin (nižja izobrazba, brezposelnim …); želel bi več poudarka tudi na učečih se z višjo 
izobrazbo, podjetnikov ipd. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 12.15 uri. 
 
Zapis pripravila: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
v sodelovanju z Eriko Brenk, Slavico Borko Kucler, dr. Petro Javrh, Francijem Lajovcem in Ajdo Turk 
 
 
Ljubljana, 4. marca 2008 
 
 
 
 
Priloga 1: Seznam udeležencev 
Priloga 2: Najpomembnejši napotki, roki in kontakti 


