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ZAPISNIK  
sestanka mreže izvajalcev in koordinatorjev TVU 2017 

 

Pripravljalni sestanek mreže TVU 2017 je bil v četrtek, 23. marca 2017, ob 10.00 v prostorih Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Masarykova 16, Ljubljana. 

Na sestanku je bilo 73 udeležencev, velika večina jih je 
zastopala ustanove, ki bodo poleg prirejanja lastnih 
dogodkov v TVU prevzele koordinacijo drugih prirediteljev 
– bodisi na svojem geografskem območju (območni 
koordinatorji) bodisi na posameznem tematskem področju 
(tematski koordinatorji). Zapis sestanka in seznam 
udeležencev sta skupaj z drugim gradivom objavljena na 
spletni strani http://tvu.acs.si/zapisniki.  

Vodja projekta TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik iz 
Andragoškega centra Slovenije (ACS), je uvodoma 

predstavila člane delovne skupine za TVU na ACS, pohvalila celotno mrežo TVU za dosežene uspehe 
in udeležence povabila k snovanju letošnjega festivala učenja.  

 

K 1. točki: Pogled na TVU 2016  

Poročevalka je predstavila dosežke TVU 2016, ki je bil enaindvajseti festival učenja po vrsti, poseben 
pa je bil po tem, da smo prvič vpeljali skupne akcije TVU:  

 

Akcije so nadomestile dozdajšnje teme TVU, vezane na razglasitev evropskega leta, in prinesle projektu 
nove vsebine pa tudi razvojni impulz. V akcije je bilo zajetih blizu 3.000 dogodkov TVU. Več na spletni 
strani (http://tvu.acs.si/sl/akcija/2016) in v TVU novičkah 1/2016. 

Zvonka je predstavila kazalnike uspešnosti TVU po letih in komentirala tiste za leto 2016: 1.795 
prirediteljev, 45 koordinatorjev, 8.922 dogodkov, 156.812 registriranih udeležencev ter okrog 2.300 
medijskih objav (glej trende v grafih Power Point (PP) predstavitve). Razen števila prirediteljev so se 
kazalniki (pričakovano) znižali, saj je bilo ukinjeno sofinanciranje prirediteljev TVU, razširjeni termin TVU 
pa je trajal le mesec in pol. 

Omenila je, da je stabilno sofinanciranje projekta ključno. Po eni strani je Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve (MDDSZ) vnovič zagotovilo sredstva v višini 35.000 EUR za nacionalno koordinacijo 
TVU, ki jo izvaja ACS. Po drugi strani je MIZŠ zagotovilo za mrežo TVU sofinanciranje v višini 115.500 
EUR. Slednje je bilo izpeljano s Sklepom ministrice o izboru prejemnikov sredstev na Javnem razpisu 
za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2016. Denarno podporo v skupni 
višini 39.000 EUR je prejelo 13 koordinatorjev Parade učenja (PU), v skupnem znesku 76.500 EUR 

http://tvu.acs.si/zapisniki
http://tvu.acs.si/sl/akcija/2016
http://tvu.acs.si/sl/akcija/2016
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVUnovicke/TVU_novicke_1_2016.pdf
http://tvu.acs.si/mreza_tvu/index.php?nid=195&id=129
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pa 38 območnih in tematskih koordinatorjev TVU. Sedem koordinatorjev finančne podpore ni 
pridobilo, svojo vlogo so opravljali z lastnimi sredstvi in se pri tem po najboljših močeh ravnali po 
Napotkih in priporočilih za koordinacijo TVU 2016. Prav koordinatorji imajo velike zasluge za količinsko 
in kakovostno rast kazalnikov uspeha TVU, saj na svojih območjih in tematskih področjih pridobivajo 
številne in raznovrstne partnerje ter s skupnimi močmi predstavljajo različne pojavne oblike 
izobraževanja odraslih. 

Sofinanciranje prirediteljev TVU na krajevni ravni je z vpeljavo sofinanciranja PU izpadlo, vendar je bilo 
koordinatorjem priporočeno, da delujejo v dobro prirediteljev, ki jih povezujejo. 

Zvonka je na kratko predstavila še druge 
značilnosti TVU 2016, med njimi nacionalno 
odprtje in andragoški kolokvij.  

Odprtje je uspešno 
organiziral Andragoški 
zavod Ljudska univerza 
Velenje skupaj z 
lokalnimi deležniki v 
izobraževanju odraslih 
in kulturnimi ustvarjalci. 

Nepozabnemu doživetju je bilo priča okrog 350 udeležencev. Več o dogodku: 
http://tvu.acs.si/odprtje/2016. Na slovesnosti je bilo podeljenih pet novih 
priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih 
(http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki).  

Andragoški kolokvij je ACS prvič organiziral zunaj uradnega termina TVU, 
29. septembra 2016, v prostorih MIZŠ v Ljubljani. Osrednji del mednarodnega dogodka z naslovom 
'Premislek o spretnostih odraslih: stanje in izzivi' je bil namenjen prvi predstavitvi desetih tematskih 
študij iz štirih tematskih sklopov, ki jih je raziskovalna skupina PIAAC izvajala v letih 2014–2016. Več: 
http://tvu.acs.si/ak/2016. 

Jeseni je bilo izbranih pet novih dobitnikov priznanj ACS za leto 2016 (http://tvu.acs.si/priznanja). 

 

K 2. točki: Dogodki v vmesnem obdobju  

Poročevalka je poudarila še nekatere druge pomembne dogodke ob koncu 
lanskega leta in v začetku letošnjega, ki se vsebinsko povezujejo s 
projektom TVU. Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je v 
letu 2016 izpeljalo anketo o festivalih učenja v Evropi ter se pripravljalo na 
razglasitev Leta izobraževanja odraslih v Evropi. Pod sloganom Moč in 
radost učenja je ta kampanja v letu 2017 postala realnost, v Sloveniji pa smo 
jo prevzeli kot eno od skupnih akcij TVU 2017. Njeno vsebinsko ozadje je 
lani izdani Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju (izdajatelj Evropsko 
združenje za izobraževanje odraslih – EAEA, v primeru slovenske različice 
pa tudi ACS). Gre za pomemben dokument, ki opozarja na številne 
razsežnosti in učinke izobraževanja odraslih ter postavlja cilje za 'učečo se 
Evropo'. Angleška in slovenska različica Manifesta (s slovenskimi primeri) in 

enostranskega letaka sta objavljeni na spletni strani ACS: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=381. 

Druge omembe vreden dogodek pa se je zgodil marca letos v okviru projekta EPUO, ko se je delovna 
skupina za TVU na ACS skupaj s šestimi zunanjimi sodelavci podala na študijski obisk na Irsko in tam 

http://tvu.acs.si/odprtje/2016
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki
http://tvu.acs.si/ak/2016
http://tvu.acs.si/priznanja
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obiskala sorodno ustanovo – AONTAS, nosilko njihovega festivala učečih se – ter njihove partnerje. Več 
glej pod točko 4. 

K 2. točki: Izhodišča za TVU 2017 

Letošnji festival bo uradno tekel od nacionalnega odprtja dalje, torej od 12. do 21. maja 2017, šteli pa 
bodo vsi dogodki, izpeljani med 12. majem in 30. junijem 2017 (t. i. razširjeni termin TVU). Letni načrt 
TVU 2017 je 22. marca obravnaval in potrdil Nacionalni odbor za TVU (http://tvu.acs.si/stiki/no), 
nekatere okoliščine pa so bile predmet razprave na pripravljalnem sestanku mreže TVU (opredelitev 
skupnih akcij) ter odločitve ACS (andragoški kolokvij).  

Pri izvedbi TVU 2017 bo še naprej veljala dolgoletna struktura delovanja ACS v dveh vzporednih 
vlogah:  

Nacionalna koordinacija TVU: 

 konceptualno-razvojne naloge 

 sodelovanje z mrežo TVU 

 nacionalna promocija (vizualna, medijska) 

 mednarodno sodelovanje. 
 

Prireditve TVU na državni ravni: 

 soorganizacija nacionalnega odprtja 

 podelitev Priznanj ACS 2016 in izbor dobitnikov 
Priznanj ACS 2017 

 21. andragoški kolokvij. 

 
Nadaljevali bomo skupne akcije TVU 2017: 

 Moč in radost učenja (15. maj) – na predlog ACS (in EAEA). 

 Erasmus+ ni mus, pomaga pa! (16. maj) – na predlog Urše Bajželj, CMEPIUS. 

 Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (17. maj). 

 Učenje in kultura z roko v roki (18. maj) – sodelovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) in ACS. 

Dodatne tri teme je določila mreža TVU na pripravljalnem sestanku – prvi dve sta nadaljevanje lanskih 
uspešnih akcij, tretja pa je nova: 

 Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (19. maj) – na predlog Alenke Reissner, ZDUS. 

 Radi pišemo z roko (22. maj) – na predlog mag. Marijane Jazbec, Grafologika. 

 Z učenjem do zdravja (23. maj) – na predlog ACS in z veliko podporo prisotnih. 
 

Za vse akcije velja, da imajo na zgoraj 
opredeljeni datum osrednji dogodek, sicer pa se 
lahko dogodki teh akcij zvrstijo kadar koli v 
razširjenem terminu TVU 2017 – izjema je PU, ki 
se na vseh lokacijah izpelje v sredo, 17. maja. 

Akcija Erasmus+ ni mus, pomaga pa!: Urša 
Bajželj iz CMEPIUS-a je predlagala, da 
praznovanje 30-letnice programa Erasmus gostuje 
na lokalni ravni, CMEPIUS pa prispeva svoj del 
programa (rezultate vmesne evalvacije). H 
gostovanju tega dogodka so še posebej povabljeni 
dobitniki Nacionalnega priznanja Jabolka 
kakovosti. Dogodki na lokalni ravni naj bodo 
namenjeni predstavitvam rezultatov projektov, 
sofinanciranih iz evropskih sredstev. 

Akcija Parada učenja – Dan učečih se 

http://tvu.acs.si/stiki/no
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skupnosti: nosilci PU 2017 bodo znani po razgrnitvi rezultatov Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in dejavnosti izobraževanja odraslih – predvidoma v začetku aprila. 

Akcija Učenje in kultura z roko v roki: mag. Urška Bittner Pipan iz JSKD je napovedala otvoritev 
Tedna ljubiteljske kulture (TLK) v Slovenj Gradcu (13. maja) ter omizje v Cankarjevem domu (18. 
marca). Govorila je o promociji TVU na vseh tiskovinah TLK in povabila udeležence k prijavi dogodkov v 
Dogodkovnik TLK. Več o TLK: http://tlk.jskd.si.  

V prihodnjih tednih bodo nosilci akcij skupaj z ACS pripravili opise akcij in se povezali z mrežo TVU 
2017 na različne načine. V informacijskem sistemu TVU bo mogoče vsak dogodek povezati z ustrezno 
akcijo. 

V nadaljevanju smo obravnavali predvideno sofinanciranje TVU 2017. Zanj sta načrtovana zneska: 
35.000 EUR od MDDSZ za materialne stroške ACS ter 114.000 EUR od MIZŠ prek Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih, in sicer za Koordinacijo TVU ter 
Organizacijo Parade učenja – Dneva učečih se skupnosti. Postopek že teče, rezultati bodo znani v 
začetku aprila.  

Teja Dolgan, predstavnica MIZŠ, je opisala povezanost vsakokratnega razpisa s 
pravnim ozadjem (letnim programom izobraževanja odraslih, v prihodnje pa 
najbrž z Zakonom o izobraževanju odraslih). Tatjana Gostiša je poročala o tem, 
da je bil na seji NO TVU, 22. marca, na njeno pobudo sprejet sklep o prehodu 
na 3-tedenski rok prijave na razpis.  

Pri prijavi na razpis je bilo treba izpolniti načrt obeh dejavnosti in pri tem 
upoštevati napotke in priporočila, ki jih je pripravil ACS. ACS je koordinatorje 
TVU in PU zaprosil tudi za izpolnitev Namere o prevzemu vloge koordinatorja 
TVU in PU 2017 (glej http://tvu.acs.si/koordinatorji). Rok za oddajo 

dokumentacije je bil 15. marec.  

Erika Brenk je predstavila sodelovanje z izvajalci in 
koordinatorji TVU ter prijavo prireditev TVU v spletni koledar 
TVU (http://tvu.acs.si/prijava). Prijava bo potekala od 27. 
marca do 5. maja, po dogovoru pa bo mogoče vpisovati ter 
posodabljati prireditve tudi kasneje. Koordinatorjem se je 
zahvalila za poslane Namere o prevzemu vloge 
koordinatorje TVU in PU ter za kakovostne Načrte 
dejavnosti koordinacije TVU in PU 2017, ki so jih poslali na 
ACS. Opozorila je, naj izvedejo koordinacijo TVU/PU v 
skladu z napotki in priporočili ter načrtom, ki so ga pripravili. 
Posebno pozornost naj namenijo primernosti in kakovosti 
prireditev TVU svojih podizvajalcev ter njihovi izvedbi.  

Po zaključku TVU je za koordinatorje obvezno pravočasno poročanje v anketo TVU o izpeljavi TVU 
svojih podizvajalcev. Rok za oddajo bo tekel od 1. junija do 15. septembra. Koordinatorji naj svoje 
podizvajalce informirajo tudi o potrdilih, ki jih lahko prejmejo za sodelovanje v TVU 
(http://tvu.acs.si/sodelujoci/potrdila).  

Promocijska podpora TVU 2017: Nevenka Kocijančič 
je povedala, da so/bodo tudi letos na voljo 4 različice 
logotipov TVU v štirih barvnih odtenkih, spletne pasice, 
pasice za socialna omrežja, logotip PU, plakati 
(polni/prazni, dve dvojezični različici, plakat odprtja in 
plakat PU, tudi spletna različica, ko lahko izvajalci sami 
vnesejo lokacijo in organizacijo, potem pa ga natisnejo), 

http://tlk.jskd.si/
http://tvu.acs.si/koordinatorji
http://tvu.acs.si/prijava
http://tvu.acs.si/sodelujoci/potrdila
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papirne kocke in baloni (dve različici: samo za TVU prireditve in za PU). V letošnjem letu bomo 
natisnili še razglednice TVU (nova grafična podoba je bila predstavljena na sestanku, ostaja pa tudi 
prejšnja različica razglednice) in letak TVU, ki je na eni strani prazen, da lahko izvajalci na to stran 
natisnejo svoja vabila in druga sporočila za udeležence prireditev. Naročila tečejo prek spletne strani 
http://tvu.acs.si/narocila. 

Mateja Pečar je povabila vse TVU-jevce, da (p)ostanejo prijatelji na 
Facebooku. Že nekaj let vsi skupaj uspešno tkemo mrežo TVU na FB, zato je 
tudi tokrat izvajalce pozvala, naj objave obogatijo s kratkimi izjavami znanih 
oseb o TVU ali nekoga, na katerega so v svojem lokalnem okolju še posebej 
ponosni. Mnogo ogledov privlači objava kratkega videa, do večje interakcije pa 
po navadi pripelje objava nagradne igre ali vprašanja ter seveda fotografij, na 
katerih naj bo vidno promocijsko gradivo TVU (npr. plakat, balon). Izvajalce je 
spodbudila k uporabi komunikacijskega pripomočka za promocijo 
dogodkov TVU, ki smo ga pripravili zanje in v katerem bodo med drugim našli skupne oznake # 
(hashtag) za TVU in skupne akcije TVU. Oznaka #TVU2017 naj bo dodana pri vseh objavah o TVU, saj 
bodo tako te objave vidne vsem, ki nanjo kliknejo. Na koncu je povabila udeležence, naj bodo prisotni 
na FB in všečkajo, komentirajo ter delijo z nami 
(https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja)! 

Razstava Praznik učenja: Erika Brenk je udeležence povabila, da razstavo gostijo na prizoriščih TVU 
2017; več: http://tvu.acs.si/razstava. 

Informacijska podpora TVU 2017: Prijava dejavnosti bo tekla od 27. marca do 5. maja, prva celovita 
objava koledarja pa bo 5. maja. Spletno stran TVU bo ACS postopoma prenavljal. 

Dejavnosti TVU 2017 na državni ravni: 
nacionalno odprtje bo 12. maja že 
dvanajstič zapored organizirano na lokalni 
ravni, in sicer v sodelovanju z Zasavsko 
ljudsko univerzo (ZLU) v Trbovljah. 
Predstavnica ZLU je udeležence povabila 
na slovesnost. ACS bo organiziral 
avtobusni prevoz iz Ljubljane v Trbovlje.  

Na sestanku oziroma po njem so se javili potencialni nosilci nacionalnega odprtja v prihodnjih letih, ki jih 
bo na temelju njihovih pisem o nameri izbral Nacionalni odbor TVU na svoji naslednji seji. Za leto 2018 
se je prijavila Knjižnica Šmarje pri Jelšah, za leto 2019 (takoj po sestanku) LU Kranj, (kasneje pa še) LU 
Slovenska Bistrica ter LU Tržič. Nacionalno odprtje v letu 2022 želi prevzeti Andragoški zavod Maribor 
Ljudska univerza. 

Na letošnjem odprtju bodo predstavljeni dobitniki Priznanj za 
promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2016: Zlatan Čordić – 
Zlatko iz Ljubljane, Vinko Hlebš iz Tržiča ter Janja Urbiha iz Starega 
trga pri Ložu (v kategoriji posamezniki), Mladi prostovoljci izvajalci 
aktivnosti v Medgeneracijskem središču Zagorje ob Savi (v kategoriji 
učeče se skupine) ter Ustanova Hiša eksperimentov iz Ljubljane (v 
kategoriji ustanove/ podjetja/lokalne skupnosti). Trenutno potekajo 
priprave na snemanje njihovih video portretov. 

Darijan Novak, nosilec te dejavnosti na ACS, je opozoril udeležence, naj pogosteje vabijo dozdajšnje 
dobitnike na prizorišča svojih dogodkov TVU, saj tam lahko prevzamejo dejavno vlogo zagovornikov 
vseživljenjskega učenja. Opozoril jih je na razpis, ki bo jeseni (od 15. septembra do 14. oktobra) spet 

http://tvu.acs.si/narocila
https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
http://tvu.acs.si/razstava
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omogočal prijavo zglednih učečih se. Dogovorili smo se, da kandidate za priznanja, ki niso izbrani, 
primerno počastimo na lokalni in nacionalni ravni.  

Andragoški kolokvij, osrednje strokovno srečanje na državni ravni, bo organiziran na temo 
neformalnega izobraževanja odraslih, združen pa bo z zaključnim dogodkom projekta EPUO.  

ACS je nekaj dni po sestanku sprejel odločitev, da bo kolokvij organiziral 3. in 4. oktobra 2017. 
Podrobnejši podatki bodo sčasoma objavljeni na spletni strani http://tvu.acs.si/ak/2017. 

 

K 4. točki: TVU se povezuje 

Zvonka je opozorila, da se TVU povezuje tudi z drugimi projekti in 
dejavnostmi, v zadnjih letih še zlasti s projektom Uresničevanje Evropskega 
programa za učenje odraslih (projekt EPUO). V letu 2017 bo osrednji del 
prizadevanj spet usmerjen v organiziranje strokovnih dogodkov EPUO, ki 
bodo izpeljani v času TVU. Štirje dogodki bodo še naprej nagovarjali 

izobraževalno prikrajšane ciljne skupine: mlade, brezposelne, priseljence in podeželsko prebivalstvo. Pri 
treh dogodkih pa bo poudarek na pridobivanju ključnih kompetenc za dejavno vključevanje v učeče se 
skupnosti treh skupin (podeželskega prebivalstva, mlajših in starejših odraslih – vseh z nizko stopnjo 
izobrazbe oziroma nizkimi kvalifikacijami). Poleg tega bo oblikovana končna različica razširjene 
strategije ozaveščanja ter šestih tematskih akcijskih načrtov.  

Za projekt TVU je posebnega pomena študijski obisk irskega festivala učenja, na katerem je 
slovenska delegacija od 5. do 10. marca 2017 pridobivala zamisli za nove promocijske pristope in 
izmenjevala izkušnje. 

Simona Kavčič je v nadaljevanju povzela utrinke z 
obiska na Irskem, ki se ga je udeležilo 6 članov 
delovne skupine EPUO in 6 povabljenih. Študijski 
obisk je gostil AONTAS v okviru Festivala učečih 
se odraslih 2017 (AONTAS Adult Learners' 
Festival). Šlo je za veliko izmenjavo izkušenj, znanj 
in spoznanj v zvezi s projektom EPUO, predvsem 
glede medijske in vizualne promocije – promocijsko 
gradivo, publikacije, Twitter, Facebook idr. –, 
pomembne tudi za TVU. Številne dobre prakse so 
lahko uporabne tudi za projekt TVU tako na 
nacionalni ravni kot na lokalni. Predvsem je 
poudarila vidik, kako zelo je pomembno slišati glas 
učečih se odraslih, njihove želje in potrebe ter jih dejavno vključevati že v načrtovanje dogodkov.  

Simona je prisotne povabila, naj si preberejo spletne dnevnike na ePlatformi za izobraževanje 
odraslih v Evropi (EPALE), v katerih smo udeleženci obiska dnevno delili svoje utrinke tako v 
slovenščini kot v angleščini. V njih je mogoče najti tudi kakšno dobro idejo in prakso, ki jo je vredno 
vpeljati tudi v TVU. Hkrati je prisotne povabila k večjemu vključevanju na EPALE, ki je tudi odlična 
promocijska pot za širjenje informacij, izkušenj in mnenj – tudi mreža TVU na platformi lahko objavlja 

aktualne novice, informacije o dogodkih, vire in razmišljanja 
o številnih zadevnih temah. Če imate kakšno vprašanje 
glede sodelovanja na EPALE, se lahko obrnete na Simono 
(simona.kavcic@acs.si) ali nacionalno koordinatorico EPALE 
Marušo Bajt (marusa.bajt@cmepius.si). Več o EPALE: 
http://ec.europa.eu/epale/sl ter na FB EPALE: 

http://tvu.acs.si/ak/2017
http://www.aontas.com/
http://www.adultlearnersfestival.com/
http://www.adultlearnersfestival.com/
https://ec.europa.eu/epale/node/33036
https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33038
mailto:simona.kavcic@acs.si
mailto:marusa.bajt@cmepius.si
http://ec.europa.eu/epale/sl
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https://www.facebook.com/EPALE.SI.  

 

Zvonka se je v imenu celotne ekipe udeležencem zahvalila za sodelovanje in jim zaželela uspešno 
uresničevanje dogovorjenega. 

Srečanje je bilo zaključeno ob 12.00. Gradiva so objavljena na naslovu http://tvu.acs.si/zapisniki. 

 

Zapis pripravila: mag. Zvonka Pangerc Pahernik v sodelovanju z delovno skupino za TVU 

Ljubljana, 29. marec 2017 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EPALE.SI
http://tvu.acs.si/zapisniki

