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ZAPISNIK 

1. sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev 
Tedna vseživljenjskega učenja 

(TVU) 2009 
 
 

 
Prvi sestanek mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2009 je bil v četrtek, 19. februarja 2009, ob 10. uri na 
Andragoškem centru Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Poročilo o izpeljavi TVU 2008  
2. Načrt TVU 2009 in napotki za njegovo izpeljavo 
3. Razno  
 
Na sestanku je bilo blizu 40 udeležencev, približno dve tretjini jih je zastopala 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 direktorja Andragoškega centra Slovenije (ACS), mag. Andreja Sotoška, je vodja 
srečanja, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, predstavila člane delovne skupine za TVU na ACS (glej 
http://tvu.acs.si/stiki/index.php?nid=75&id=60), nato pa povabila udeležence, da se na kratko predstavijo. 
Zatem smo prešli na obravnavo točk dnevnega reda. 
 
 
K 1. točki: Poročilo o izpeljavi TVU 2008 
 
Poročala je mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ki je uvodoma poudarila, da je bil TVU 2008 prvič po dvanajstih 
letih organiziran v pomladnem času in da je ta časovni premik prinesel vse, kar smo obljubljali: 
• postregel je z rekordnim številom prirediteljev (676) in dogodkov (nad 4.800), zajetnim svežnjem medijskih 

objav (nad 1.700) in veliko odzivnostjo obiskovalcev (blizu 120.000 evidentiranih, nepreštetih pa še mnogo 
več); 

• prekinil je začarani krog zamaknjenega sofinanciranja Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), tako da je iz 
javnega razpisa za leto 2008 22 koordinatorjev ter 36 izvajalcev prireditev še isto leto prejelo denarno 
podporo Ministrstva za šolstvo in šport; 

• omogočil je sodelovanje na dogodkih Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) ter Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve (MDDSZ) v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU: v prvem primeru na Festivalu 
ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju, v drugem pa na konferenci Delo za mlade, blaginja za vse;  

• podprl je obeležitev Evropskega leta medkulturnega dialoga (ELMD) s tematsko kompilacijo video-
portretov dobitnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije Bogatejši v različnosti, ki ni navdušila le 
udeležencev nacionalnega odprtja v Mariboru, marveč je bila izpostavljena tudi na zaključnem dogodku 
ELMD v Bruslju, na ravni EU; 

• za dogodke na krajevni ravni je pomenil možnost organiziranja na prostem, sovpadal pa je tudi z 
obdobjem, ko se že kažejo sadovi dela iztekajočega se šolskega leta – menimo, da so tudi iz teh razlogov 
kazalniki uspešnosti TVU tako zelo narasli. 

 
V nadaljevanju je zunanja sodelavka ACS, Ajda Turk, predstavila analizo TVU 2008, ki temelji na 82-odstotni 
povratni informaciji, zagotovljeni s prijavami in anketami. Predstavila je nekatere kazalnike uspeha TVU 2008 
ter rang lestvici odgovorov na vprašanji o:  
 
a) pričakovani vlogi Andragoškega centra v projektu TVU: 

• pravočasna opredelitev projekta, jasna in natančna obvestila, napotki in spodbude (81 %), 
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• skrb za nadaljnji razvoj projekta, nove zamisli in širitev projekta (65 %), 
• skrb za pripravo skupnega promocijskega gradiva (64 %), 
• skrb za izpeljavo sofinanciranja TVU na razpisu MŠŠ (61 %), 
• medijska promocija in oglaševanje na državni ravni (61 %); 

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

• promovirati svojo ustanovo ter svoje programe / dejavnosti (82 %), 
• seznaniti najširšo javnost z zamislijo o vseživljenjskem učenju (77 %), 
• spodbuditi radovednost in pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja (76 %), 
• seznaniti z možnostmi za učenje (66 %) itd. 

 
V nadaljevanju je Zvonka poročala o dodatnih vidikih TVU 2008: 
• nacionalno odprtje TVU 2008 je v petek, 16. maja, uspešno izpeljal Andragoški zavod Maribor – Ljudska 

univerza. V Viteški dvorani mariborskega gradu, kjer se je zbralo nad 100 udeležencev, sta bila med 
govorci tudi Rok Peče, predstavnik Mestne občine Maribor, ter Franc Hočevar, predstavnik Urada 
predsednika RS. Osrednji del odprtja je predstavljalo premierno predvajanje videofilma Bogatejši v 
različnosti, uglašenega na Evropsko leto medkulturnega dialoga. Fotografije z odprtja so na voljo na 
spletni strani TVU http://tvu.acs.si/odprtje.   

• 12. andragoški kolokvij je bil organiziran na temo E-izobraževanje za odrasle – stanje in izzivi. 5. junija 
2008 se je v Hotelu Kompas na Bledu zbralo 78 udeležencev. Program kolokvija, povzetki in predstavitve 
ter zapis razprave so objavljeni na spletni strani http://tvu.acs.si/ak/2008.  

• V okviru mednarodne dejavnosti je ACS v času od 21. do 23. septembra izpeljal študijski obisk 20 
regionalnih koordinatorjev festivala učenja iz Estonije. Prvi dan je bil namenjen izmenjavi izkušenj na 
področju nacionalne koordinacije obeh festivalov (vizualna promocija festivala, informacijski sistem za 
TVU in problematika evalvacije, podeljevanje priznanj za izjemne dosežke pri učenju odraslih ter 
kampanja Zgledi vlečejo) ter predstavitvi projekta Pregled izobraževanja odraslih v Sloveniji. Drugi dan so 
se po predstavitvah obeh sistemov izobraževanja odraslih estonskim koordinatorjem pridružili še 
predstavniki slovenske mreže območnih in tematskih koordinatorjev ter si izmenjali izkušnje. Zadnji dan so 
Estonci preživeli na Ljudski univerzi Jesenice. Zvonka se je zahvalila vsem koordinatorjem, ki so dejavno 
prispevali k uspešni izpeljavi študijskega obiska.   

 
Ajdino Power Point predstavitev najdete v Prilogi 2 k zapisniku, Zvonkino pa v Prilogi 3. Nekoliko širša 
različica analize in poročila je objavljena v TVU-Novičkah 1/2009 (http://tvu.acs.si/novicke/), ki so pravkar izšle, 
celotno besedilo pa na spletni strani http://tvu.acs.si/predstavitev.  
 
Borka Slavica Kucler je v nadaljevanju predstavila promocijsko kampanjo Zgledi vlečejo ter institut dobitnikov 
priznanj ACS s poudarkom na dejavnostih, ki so bile izpeljane v letu 2008.  
 
Zgledi vlečejo je hčerinski projekt Tedna vseživljenjskega učenja. Pod njegovim okriljem od leta 2007 naprej 
nadgrajujemo življenjske zgodbe dobitnikov priznanj ACS, ki so ubrane na isto temo (z vseživljenjskim 
učenjem do enakih možnosti za vse, medkulturni dialog, učenje za vsa obdobja kariere in podobne). Namen 
teh prizadevanj je multimedijsko podpreti animiranje izbranih ciljnih skupin za vključevanje v izobraževanje in 
učenje. Sestavni del tega procesa pa je tudi sodelovanje z zasebnimi in regionalnimi TV-postajami za 
predvajanje videa, animiranje izobraževalcev odraslih, izvajalcev TVU in prek njih najširše ter ožjih ciljnih 
javnosti za uporabo tematskih kompletov, ki so brezplačno na voljo na ACS. Rezultat prizadevanj ACS na tem 
področju je tudi 7 različic animacijskih letakov (slovenskih in angleških), na katerih so v sliki in besedi 
predstavljeni izbrani dobitniki priznanj ACS. Več informacij o promocijski kampanji Zgledi vlečejo je objavljenih 
na spletni strani http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo.  
 
Lani izpeljana prva faza dejavnosti za dobitnike priznanj ACS 2008 je v zakladnico zglednih učečih se 
prispevala 15 novih primerov (več o priznanjih na strani http://tvu.acs.si/priznanja). Priznanja bodo dobitnikom 
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podeljena na nacionalnem odprtju TVU 2009, 8. maja v Novem mestu, DVD-je z njihovimi predstavitvami je 
mogoče brezplačno naročiti na ACS oziroma ob spletni prijavi (naročanje promocijskih gradiv TVU 2009). 
 
Ob tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 

 
 
K 2. točki: Načrt TVU 2009 in napotki za njegovo izpeljavo 
 
Zvonka je predstavila temeljne značilnosti TVU 2009 in ob tem udeležence opozorila, da je Preliminarni načrt 
TVU 2009 objavljen v TVU-Novičkah 1/2009 (http://tvu.acs.si/novicke/) in na spletni strani TVU 
http://tvu.acs.si/predstavitev. Na istem naslovu je objavljen tudi terminski plan s ključnimi roki letošnjega 
festivala učenja. Zbrane je opozorila, da je bila za 18. marec načrtovana seja Nacionalnega odbora za TVU 
prestavljena na 8. april, zato letni načrt kot tudi izbor izvajalca nacionalnega odprtja žal še nista uradna.  
 
Značilnosti letošnjega TVU so (glej tudi Prilogo 4): 
• TVU ohranja pomladni termin (uradni termin bo tekel od 11. do 17. maja) in časovno širino 2 mesecev 

(razširjeni termin bo tekel od 1. maja do 30. junija); 
• prvič smo opredelili kar tri vodilne teme (podrobneje so opredeljene na spletnih straneh 

http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost): 
� Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti  (ELUI) 2009; 
� Izobraževanje starejših odraslih;  
� Učenje – zanesljiva pot iz krize!; 

• podelitev priznanj ACS 2008 za izjemne dosežke pri učenju odraslih novim 15 dobitnikom; 
• nacionalno odprtje v Novem mestu – v petek, 8. maja; 
• 13. andragoški kolokvij: Izobraževanje starejših odraslih v letu ustvarjalnosti in inovativnosti – Ljubljana, 

20. maj. 
 
V okviru nacionalne koordinacije TVU je izpostavila še: 
- prošnjo slovenskega nacionalnega koordinatorja za ELUI 2009, Mirka Zormana iz Zavoda RS za šolstvo, 

da izvajalci TVU, ki bodo svoje dogodke obarvali na temo ustvarjalnosti in/ali inovativnosti, le-te prijavijo 
tudi njemu neposredno na naslov mirko.zorman@zrss.si, in sicer z obrazcem, objavljenim na strani 
http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost/2009/index.php?nid=807&id=155; 

- sodelovanje v komisiji MŠŠ za javni razpis na področju izobraževanja odraslih – udeležence je opozorila 
na pomen upoštevanja pravil za prijavljanje na razpis; 

- redno sodelovanje z mrežo izvajalcev in koordinatorjev TVU v okviru pripravljalnih in zaključnih dejavnosti 
TVU 2008: dva tradicionalna sestanka (19. marec in 12. november) ter stalno usmerjanje, informiranje in 
usklajevanje; 

- rubriko InfO-mozaik na spletni strani ACS (http://www.acs.si/InfO-mozaik), kjer so objavljeni podatki, 
kazalniki in vsebinske informacije s področja izobraževanja odraslih – te informacije so koristne za medije, 
izvajalci TVU pa jih lahko uporabijo tudi za utemeljevanje poslanstva TVU; 

- vzpostavitev mreže koordinatorjev TVU 2009: pogoj za status koordinatorja je do 20. marca oddana pisna 
namera o prevzemu te vloge; koordinatorji naj pri svojem delu uresničujejo Napotke in priporočila za 
koordinatorje;  

- jesensko sodelovanje na posvetih ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol; 
- udeležba Zvonke in Mladena Dudka, dobitnika priznanja ACS 2008 in predstavnika učečih se, na 

konferenci v Edinburgu, ki nosi naslov Čas za učenje: Utiranje poti za CONFINTEA VI: Glas učečih se;  
- predstavitev projekta TVU s promocijskimi gradivi, predstavljenimi na Šesti mednarodni Unescovi 

konferenci za izobraževanje odraslih – CONFINTEA VI v Braziliji. 
 
Nevenka Kocijančič je v nadaljevanju predstavila že natisnjeno promocijsko gradivo TVU 2009: tri različice 
plakata, TVU-Novičke 1/2009, prej omenjene animacijske letake Zgledi vlečejo ter napovedala natis balonov in 
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letošnje zgibanke v slovenščini ter ponatis papirnih kock TVU. Zbrane je povabila, da že pripravljeno gradivo 
po sestanku prevzamejo, vse ostalo pa naročijo ob spletni prijavi svojih dogodkov. 
 
 
Franci Lajovic je predstavil elektronske različice promocijskega gradiva, objavljene na spletni strani 
http://tvu.acs.si/gradivo – različice logotipov TVU, logotip ELUI 2009, elektronske različice tiskanih gradiv, 
reklamne e-pasice; opozoril je na to, da smo zaradi nezanimanja za njeno uporabo ukinili e-razglednico. 
Napovedal je vizualno prenovo spletne strani TVU, ki bo izpeljana v naslednjih dneh z namenom, da 
uporabnikom omogočimo hitrejši in učinkovitejši dostop do vsebin.  
 
Ajda je udeležence popeljala skozi postopek prijave ter jih opozorila na najpogostejše napake in zaplete. 
Tema je podrobneje predstavljena v Prilogi 5 k zapisniku ter v gradivu Najpomembnejši napotki, datumi in 
kontakti, ki je bilo razdeljeno udeležencem, glej Prilogo 6 k zapisniku. Ajda je predstavila tudi postopek 
naročanja skupnega promocijskega gradiva TVU ter udeležence opozorila na pomemben korak v procesu 
sodelovanja mreže TVU, tj. izpolnjevanje anket. 
 
V nadaljevanju smo obravnavali še nekatere dejavnosti, ki zadevajo prireditve na državni ravni: 
- nacionalno odprtje TVU 2009: direktorica Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, Meta 

Gašperšič, je izrazila veselje nad zaupano nalogo in pripravljenost, da jo opravijo kar najbolje. Udeležence 
je okvirno seznanila z njihovimi načrti in jih povabila, da se slovesnosti udeležijo. Trenutno tečejo 
pripravljalne dejavnosti: predstavitev pisma o nameri RIC Nacionalnemu odboru za TVU in potrditev 
njihove vloge, poziv Mestni občini Novo mesto, da prevzame pokroviteljstvo, sklenitev dogovora o 
sodelovanju med RIC Novo mesto in ACS, priprava akcijskega načrta, programa odprtja ter programa 
novinarske konference; odprtje bo izpeljano 8. maja 2009 v Novem mestu; 

- predvideni sta dve novinarski konferenci – nacionalna (11. maja v prostorih ACS) in lokalna ob slovesnem 
odprtju TVU (8. maja v Novem mestu);  

- 13. andragoški kolokvij: tema kolokvija je Izobraževanje starejših odraslih v letu ustvarjalnosti in 
inovativnosti; njegova izpeljava je načrtovana 20. maja 2009 v City hotelu v Ljubljani; organizacijski odbor 
(dr. Nevenka Bogataj, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Darijan Novak) si želi vsebino podati na inovativen 
način, vključiti diskusijo in se izogniti golemu podajanju informacij, zato je k sodelovanju povabil 
programski odbor, sestavljen iz uglednih predstavnic fakultet in ministrstev, da bi skupaj pripravili koncept 
in izbrali potencialne govornike; andragoški kolokvij bodo predvidoma sestavljali trije vsebinski sklopi (širši 
kontekst, ministrstva in praksa), ki prepletajo koncepta dejavne starosti in izobraževanja starejših odraslih, 
ter sklepni, sintezni sklop, ki bo povzel predstavljeno in ponudil pregled trenutnega stanja in perspektiv za 
izobraževanje starejših odraslih;  

- priznanja ACS za izjemne učne uspehe pri učenju odraslih 2009: v drugi polovici leta 2009 bo izpeljana 
prva faza procesa za pridobitev dobitnikov priznanj ACS 2009; rok za prijave bo tekel od 15. septembra do 
14. oktobra. 

 
Udeležencem so bile razdeljene tudi TVU-Novičke 1/2009. 
 
 
K 3. točki: Razno 
 
Predstavnica CMEPIUS, Simona Mehle, koordinatorka programa Grundtvig, je ponudila možnost predstavitve 
in informiranja o programu Grundtvig – bodisi s promocijskim gradivom ali osebno predstavitvijo na dogodkih. 
Njeni kontaktni podatki so: 
 
Simona Mehle 
Koordinatorka programa Grundtvig 
CMEPIUS 
Ob železnici 16 
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SI-1000 Ljubljana 
T: +386-1-586-42-73 
F: +386-1-586-42-31 
E: simona.mehle@cmepius.si 
W: http://www.cmepius.si 
 
Srečanje je bilo zaključeno ob 11.45 uri.  
Zapisnik s prilogami je na voljo na spletni strani http://tvu.acs.si/zapisniki.  
 
Zapis pripravila: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik v sodelovanju z Nevenko Kocijančič, Slavico Borko Kucler, Darijanom 
Novakom in Ajdo Turk 
 
 
Ljubljana, 25. marca 2009 
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