ZAPISNIK
pripravljalnega in razvojnega sestanka mreže Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2018
Sestanek mreže TVU za festival učenja v letu 2018 je bil v torek, 7. novembra 2017, s pričetkom ob 10. uri v
prostorih Andragoškega centra Slovenije (ACS), Šmartinska 134a, Ljubljana. Na sestanku je bilo 68
udeležencev, velika večina jih je zastopala ustanove, ki že več let poleg prirejanja lastnih dogodkov
prevzemajo koordinacijo drugih prirediteljev – bodisi na svojem geografskem območju (območni koordinatorji)
bodisi na posameznem tematskem področju (tematski
koordinatorji).
Vodja projekta TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik iz
Andragoškega centra Slovenije (ACS), je uvodoma predstavila
člane delovne skupine za TVU na ACS, pohvalila mrežo TVU za
dosežene uspehe in udeležence povabila k snovanju TVU v letu
2018. Zgodnjim pripravam festivala učenja botrujeta hitro
sprejetje Letnega programa za izobraževanje odraslih 2018 (27.
7. 2017) ter napoved skorajšnje objave javnega razpisa MIZŠ za
sofinanciranje koordinacije TVU in Parade učenja (PU) –
predvidoma 17. novembra 2017.

K 1. točki: Pogled na TVU 2017
Zvonka je z nekaj grafi predstavila dosežke TVU 2017, ki je bil
dvaindvajseti festival učenja po vrsti. Izpostavila je ključne
kazalnike uspešnosti TVU po letih in komentirala tiste za leto
2017: 1.669 prirediteljev, 45 koordinatorjev, 9.186 dogodkov (glej
PowerPoint predstavitev, ki temelji na osnutku Analize in poročila o
TVU 2017). Kazalniki se zadnji dve leti (pričakovano) nekoliko

nižajo, saj je bilo ukinjeno sofinanciranje
prirediteljev TVU, razširjeni termin TVU
traja (le) mesec in pol, poleg tega pa
velja dogovor z Nacionalnim odborom
za TVU, da je poudarek na kakovosti in
ne na številu dogodkov TVU.
Posebej je izpostavila pomen in domet sedmih skupnih akcij TVU 2017, v katere je bilo zajetih več tisoč
dogodkov. Največ se jih je umestilo v akcijo Moč in radost učenja (nad 3.200), Učenje in kultura z roko v roki
(nad 1.700), Radi pišemo z roko (blizu 1.400) ter Z učenjem do zdravja (okrog 1.100). Več o vsebini akcij na
strani http://tvu.acs.si/sl/akcija/2017, o njihovem dometu pa v prej omenjeni PP predstaviti.

Omenila je, da je stabilno sofinanciranje projekta ključno. Po eni
strani je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ)
za TVU 2017 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 112.700
EUR. Slednje je bilo izpeljano s Sklepom ministrice o izboru
prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje
programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017.
Denarno podporo v skupni višini 42.000 EUR je prejelo 14
koordinatorjev PU, v skupnem znesku 70.700 EUR pa 35
območnih in tematskih koordinatorjev TVU. Deset 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 2017. 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, naj delujejo v dobro prirediteljev, ki jih povezujejo.
Zvonka je na kratko predstavila še druge značilnosti TVU 2017, med njimi nacionalno odprtje in andragoški
kolokvij. Slednje je uspešno organizirala Zasavska ljudska
univerza (ZLU) skupaj z lokalnimi deležniki v izobraževanju odraslih
in kulturnimi ustvarjalci. Nepozabnemu doživetju je bilo priča okrog
390 ljubiteljev učenja. Več o dogodku: http://tvu.acs.si/odprtje/2017.
Na slovesnosti je bilo podeljenih pet novih priznanj za promocijo
učenja
in
znanja
odraslih
za
leto
2016
(http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki). Predstavnica ZLU Polona
Trebušak je na sestanku povedala, da je dogodek prispeval k
povezanosti deležnikov v vseh treh zasavskih občinah, obenem pa
je še povečal prepoznavnost ZLU v tem okolju in širše, v Sloveniji.
Andragoški kolokvij je ACS v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina že drugič organiziral zunaj
uradnega termina TVU, in sicer 3. in 4. oktobra 2017. Kolokvij je bil obenem sklepni dogodek projekta
Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji 2015–2017 in je potekal v treh sklopih: prvi
je bil lokalno obarvan, saj je bil posvečen izzivom neformalnega izobraževanja v Zgornji Vipavski dolini. V
drugem sklopu so bili predstavljeni strokovni dogodki EPUO 2016 in 2017, tretji sklop pa je bil kolokvij v ožjem
smislu na temo 'Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe'. Več:
http://tvu.acs.si/ak/2017.
TVU in PU sta bila vključena v pobudo Leto izobraževanja odraslih v Evropi,
ki smo ga države članice Evropske mreže za izobraževanje odraslih v Evropi
(EAEA) proslavile pod sloganom Moč in radost učenja. Slednji je naletel na
zelo dober odziv v mreži TVU, ACS pa je z napisom 'Moč in radost učenja'
promocijsko obogatil še marsikateri drugi dogodek v letu 2017. EAEA bo 6.
in 7. 12. organizirala zaključni dogodek te evropske iniciative, udeležil se ga bo direktor ACS, mag. Andrej
Sotošek. Do konca novembra bomo sodelavci ACS skupni koledar te pobude opremili z gradivi, ki so nastala
na posameznem dogodku, k vnosu v evropski koledar pa vabimo tudi izvajalce dogodkov TVU, ki so potekali v
skupni akciji Moč in radost učenja.

K 2. točki: Priprave na TVU 2018
Letošnji festival bo uradno tekel od nacionalnega odprtja dalje, torej od 11. do 20. maja 2018 (ožji termin
TVU), šteli pa bodo vsi dogodki, izpeljani med 11. majem in 30. junijem 2018 (t. i. razširjeni termin TVU). Letni
načrt TVU 2018 bo pripravljen do konca leta, obravnaval in potrdil ga bo Nacionalni odbor za TVU
(http://tvu.acs.si/stiki/no).
Pri izvedbi TVU 2018 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 2017 in izbor dobitnikov
Priznanj ACS 2018
- soorganizacija 22. andragoškega kolokvija

Obravnavali smo posamezne vidike projekta:


Sofinanciranje TVU 2018: 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. Po besedah predstavnice MIZŠ Teje Dolgan
bo razpis objavljen predvidoma (10.) ali 17. novembra 2017, veljal bo
predlagani 3-tedenski rok prijave na razpis (ta bo tekel predvidoma do 8.
12.), rezultati pa bodo znani predvidoma v januarju 2018, kar bo
sodelujočim omogočilo učinkovite priprave festivala učenja.
V razpravi smo pozdravili hitro akcijo MIZŠ za zagotovitev sofinanciranja
TVU in PU, vendar smo izrazili apel, da se – v skladu z želenim in
udejanjenim naraščanjem količinskih in kakovostnih kazalnikov uspešnosti
– v prihodnje zagotovi povečanje kvote za TVU v Letnem programu
izobraževanja odraslih. Ta je že nekaj let enaka oziroma nekoliko manjša kot leto poprej.



Skupne akcije TVU 2018: nekatere nadaljujemo iz let/a poprej:
- Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (16. maj).
- Učenje in kultura z roko v roki (??. maj) – sodelovanje z Javnim skladom RS za kulturne
dejavnosti (JSKD) in njihovim Tednom ljubiteljske kulture, ki se bo po besedah mag. Urške Bittner
Pipan povezoval z Evropskim letom kulturne dediščine in katerega izpostavljena tema bo folklorna
dejavnost
- Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (??. maj) – na vnovičen predlog Zveze
društev upokojencev Slovenije (ZDUS)
Na sestanku smo določili še dodatne štiri teme:
- Gremo mi zeleno – ACS se je v ta namen že povezal z Ministrstvom za okolje in prostor (go.
Darjo Piciga), izhodišča za akcijo bodo dorečena v začetku naslednjega leta; povezali se bomo
tudi z Evropskim tednom trajnostnega razvoja, ki je tudi maja (predlog mag. Maje Radinovič Hajdič
iz LU Jesenice); ena od tem je lahko tudi električna mobilnost (predlog mag. Brigite Kruder iz LU
Slovenska Bistrica)
- Z učenjem do zdravja (??. maj) – ACS se bo v ta namen povezal s potencialnim nosilcem akcije,
Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja

- dan prostovoljstva v izobraževanju odraslih (??. maj) – določiti je treba slogan akcije in datum
osrednjega dogodka
- vključevanje medijev (??. maj) – določiti je treba slogan akcije in datum osrednjega dogodka;
izpostavljeni so bili primeri dobrega sodelovanja z nacionalno TV (LU Koper, LU Ajdovščina …) ter
zamisel o sodelovanju v Polnočnem klubu (predlog Tatjane Gostiša iz Vitre).
Za vse akcije velja, da imajo na določeni dan (predvidoma v ožjem terminu TVU) svoj osrednji dogodek,
sicer pa se lahko dogodki posameznih akcij zvrstijo kadar koli v razširjenem terminu TVU 2018 –
izjema je PU, ki bo na vseh lokacijah izpeljana v sredo, 16. maja.


Koordinacija TVU in PU: Erika Brenk je pozvala koordinatorje TVU, naj delujejo v skladu z Napotki in
priporočili za koordinacijo TVU ter Načrtom dejavnosti koordinacije TVU (in PU), ki ga/ju bodo pripravili za
javni razpis MIZŠ. ACS koordinatorje TVU in PU naproša tudi za izpolnitev Namere o prevzemu vloge
koordinatorja TVU in PU 2018 (glej http://tvu.acs.si/koordinatorji) – rok za njeno oddajo je 31. 1. 2018.
Erika je izpostavila, naj koordinatorji na uvodnem srečanju
svoje podizvajalce podrobno informirajo o pogojih sodelovanja
v TVU ter kaj jim to lahko prinese. Osnovne informacije o
sodelovanju v TVU so objavljene na spletni strani v dokumentu
Najpogostejša vprašanja. Koordinatorji naj pravočasno prijavijo
prireditve podizvajalcev v spletni koledar TVU ter skrbijo za
kakovost objavljenih podatkov (točnost objavljenih podatkov,
primernost vsebin prireditev ter njihovo izvedbo). V splošnem
naj koordinatorji podizvajalcem puščajo prosto izbiro vsebin
prireditev TVU, vendar naj nadzorujejo, da bodo vsebine
prireditev kakovostne in inovativne, da bodo privabile čim več obiskovalcev. Skrbijo naj, da bodo prireditve
odražale pomen in pojavne oblike vseživljenjskega učenja ter vse razsežnosti izobraževanja in učenja, ter
da prireditve, ki nimajo izobraževalnega naboja in ne omogočajo pridobivanja novega znanja, ne sodijo v
TVU. Prireditve TVU naj bodo namenjene različnim ciljnim skupim in naj nagovarjajo potrebe vseh
generacij.



Promocijska podpora TVU 2018: Nevenka Kocijančič je sprva
poudarila pomembnost priprave dobrih fotografij, v nadaljevanju
pa je predstavila različna promocijska gradiva, ki jih bomo
pripravili v prihodnjem letu: 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),
papirne kocke in baloni (dve različici: samo za TVU prireditve in
za PU), razglednice TVU (dve grafični podobi) 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 bodo 20. novembra 2017 začela teči
prek spletne strani http://tvu.acs.si/narocila. Nevenka je udeležence povabila, naj gostijo razstavo Praznik
učenja v svojih lokalnih okoljih. Več: http://tvu.acs.si/razstava.
Mateja Pečar je povabila TVU-jevce, naj (p)ostanejo prijatelji na Facebooku, kjer
nas je že več kot 2.000. Že nekaj let vsi skupaj uspešno tkemo mrežo TVU na FB
(v manjšem obsegu tudi na Twitterju), 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 posebno ponosni; med njimi so gotovo učeči se
posamezniki, skupine, ustanove, ki so tudi dobitniki Priznanj ACS. 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). Dobrodošlo je ustvarjanje dogodkov za posamezno prireditev, ob zaključku TVU-ja pa
povzetek v obliki videa ali fotogalerije. Izvajalce TVU je spodbudila k uporabi komunikacijskega
pripomočka za promocijo dogodkov TVU, ki smo ga prvič pripravili za TVU 2017 in v katerem bodo med
drugim našli skupne oznake # (hashtag) za TVU in skupne akcije TVU. Oznaka #TVU2018 naj bo
dodana pri vseh objavah o TVU, saj bodo tako te objave vidne vsem, ki nanjo kliknejo. Dobimo se na FB
(https://www.facebook.com/ TedenVsezivljenjskegaUcenja).


Nacionalno odprtje TVU bo 11. maja 2018 že trinajstič
zapored organizirano na lokalni ravni, in sicer v sodelovanju s
Knjižnico Šmarje pri Jelšah, dolgoletno koordinatorico TVU.
Njihova predstavnica, Jana Turk Šulc, je udeležence povabila
na slovesnost. ACS bo organiziral avtobusni prevoz iz
Ljubljane v Šmarje pri Jelšah. Informacije o odprtju bodo
objavljene na strani http://tvu.acs.si/odprtje.
Kandidati za nosilce nacionalnega odprtja v prihodnjih letih, ki
so oddali pisma o nameri, izbral pa jih bo NO TVU na svoji
naslednji seji, so: za leto 2019 LU Kranj oziroma LU Tržič, za
leto 2020 LU Slovenska Bistrica, za leto 2021 LU Celje (pismo je v pripravi), za leto 2022 pa (že drugič)
Andragoški zavod Maribor – LU.



Na odprtju TVU 2018 bodo predstavljeni dobitniki Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih za
leto 2017. Darijan Novak, nosilec te dejavnosti na ACS, je povedal, da smo z javnim razpisom za
priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2017 poželi 12 predlogov za 11 kandidatov.
Vsi prispeli predlogi so tudi veljavni, zadevajo pa vse tri
kategorije: posameznike, skupine ter ustanove, podjetja ali
lokalne skupnosti. Med sedem posameznic se je vrinil
posameznik. Najstarejša je letnik 1938 in najmlajša 1987. Iz
Dragomera, Komna, Celja, Vač, Suhorja, Maribora, Ptuja in
Ruš. Predlagana je ena skupina in dve ustanovi, knjižnica in
občina. V naslednjem mesecu bomo zbrali komisijo ter izbrali
skupno pet dobitnikov, še prej pa pripravili povzetke predlogov.
Še pred novim letom bomo tako objavili dobitnike Priznanja
ACS 2017, januarja opravili intervjuje z njimi, marca snemali
portrete, jih aprila zaključili v studiu in maja premierno javno predstavili na nacionalnem odprtju TVU.
Darijan je tudi opozoril udeležence, naj pogosteje vabijo dozdajšnje dobitnike na prizorišča svojih
dogodkov TVU, saj tam lahko prevzamejo dejavno vlogo zagovornikov vseživljenjskega učenja. Opozoril
je tudi na razpis, ki vsako jesen (od 15. septembra do 14. oktobra) omogoča prijavo zglednih učečih se.
Tatjana Gostiša je povedala, da je ena od možnosti nagrajevanja učečih se – ambasadorjev
vseživljenjskega učenja – ter prirediteljev TVU njihovo vključevanje v programe mobilnosti Erasmus+, kar
je v Vitri postala praksa.



Andragoški kolokvij (AK), osrednje strokovno srečanje na državni ravni, bo tudi v letu 2018 organiziran
na lokalni ravni, in sicer v sodelovanju z LU Jesenice. Direktorica LUJ, mag. Maja Radinovič Hajdič, je
napovedala temo 22. AK: pomen pridobivanja ključnih kompetenc za starejše odrasle. Dogodek bo v
začetku junija 2018, informacije o njem bodo sproti objavljane na http://tvu.acs.si/ak/2018.
Po sestanku je direktorica AZ LU Velenje Brigita Kropušek Ranzinger izrazila namero, da bi AK 2019
organizirali v Velenju, in sicer na temo prihodnost izobraževanja odraslih.

Gostja sestanka je bila Ana Petrovčič iz Cankarjevega doma, vodja
projekta Kulturni bazar – KB (enodnevno nacionalno strokovno
usposabljanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju,
kulturi in širšo strokovno javnost). Predhodni sestanek (3. 11.) na
Ministrstvu za kulturo (MK) z dr. Natašo Bucik in Ano Petrovčič je
pokazal, da obstajajo številne možnosti sodelovanja med TVU in
KB , saj gre v obeh primerih za ozaveščanje javnosti. KB 2018 bo
5. 4. v Cankarjevem domu v Ljubljani, sodelovali pa bomo tudi pri
promociji prvega regionalnega KB, 29. 11. 2017 v Mariboru. V TVU
in čez vse leto je mogoče dogodke in dejavnosti na področju
izobraževanja odraslih, ki so kulturnega značaja, okrepiti s sodelovanjem (profesionalnih) kulturnih delavcev. V
KB 2018 bo rdeča nit medgeneracijsko sodelovanje. Z namenom vzpostavitve tesnega sodelovanja bo 20. 11.
na MK sestanek deležnikov; naše področje bova zastopali mag. Maja Radinovič Hajdič in mag. Zvonka
Pangerc Pahernik.
***
V začetku 2018, predvidoma marca ali aprila, bo organiziran še en pripravljalni sestanek mreže TVU 2018,
ki bo namenjen pregledu zadnjih informacij in napotkov ter prevzemu promocijskih gradiv.

K 3. točki: Razvojni vidiki TVU
V tem delu sestanka smo obravnavali smo dva vidika:
1. Vloga koordinatorja TVU in PU: predstavnici Javnega zavoda Cene
Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana, Helena Nevistić,
koordinatorica TVU, ter Aleksandra Janežič Lipar, koordinatorica PU
v Ljubljani, sta na povabilo ACS predstavili (glej PP predstavitev),
kako so pri njih uresničevali Napotke in priporočila za koordinacijo
TVU in PU in tako dosegli izjemne kazalnike uspeha. Svež pristop
obeh nastopajočih nam je pričaral, kaj posamezni napotki in
priporočila (lahko) pomenijo v praksi. Dobili smo potrditev Predlaganih
pristopov in hkrati precej namigov za še učinkovitejše organiziranje
TVU in PU v prihodnje.

2. Vključevanje učečih se v promocijo (T)VU: Darijan Novak je povedal, da smo do letos Priznanja ACS
podelili 109 posameznikom, 61 skupinam in 38 ustanovam. Dobitniki so vse bolj angažirani: na odprtju
TVU na stojnicah, v programu odprtja TVU, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) … Imamo
skupino dobitnikov, ki se redno odzivajo na naša vabila in sodelujejo na naših dogodkih, predstavitvah.

Kljub temu nam zaradi premajhnega števila prijavljenih ni uspela organizacija dogodka Moč in radost
učenja 15. maja 2017. Na dogodek smo vabili najširši krog dobitnikov, torej dobitnike vseh let, oziroma
tiste, katerih kontakte imamo, da bi se neformalno družili, med seboj bolje spoznali in mrežili. Večina
vabljenih, ki so se odzvali, se ni mogla udeležiti zaradi prezasedenosti, morda tudi zato, ker smo dogodek
organizirali na višku TVU. Nekateri sploh niso vedeli, da so dobitniki, gre pa po večini za organizacije
oziroma skupine, ki so priznanje osvojili bolj v začetku projekta. Da si podobnih srečanj želijo, dokazuje
odziv po obvestilu, da dogodka ne bo. Več se jih je odzvalo na to obvestilo kot pa na vabilo.
V nadaljevanju je stekla beseda o promociji dobitnikov: mag. Urška
Bittner Pipan iz JSKD je povedala, da je RTV SLO medijski pokrovitelj
TLK, da pa so od tega pričakovali več. Mag. Brigita Kruder, LU SB, je
predlagala, da dogodke objavljamo na STA, od koder potem mediji
povzemajo novice. Kristina Udovič Kocjančič, LU KP, opaža, da so
mediji bolj pripravljeni sodelovati, kadar z njimi vzpostaviš dolgoročno
sodelovanje in imaš jasen fokus.

Dolgoročne razvojne spremembe v projektu TVU, predvideno tretjo temo razvojnega sestanka, bo v
naslednjem letu zasnovala ožja razvojna ekipa. Udeleženci sestanka so povabljeni, da izrazijo svojo
pripravljenost, da v tej skupini sodelujejo.
Do trenutka objave tega zapisnika sta se prijavili Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza, ter mag. Brigita
Kruder, LU Slovenska Bistrica. Rok za prijave je 30. 11. 2017.
Zvonka se je v imenu celotne ekipe udeležencem zahvalila za sodelovanje in jim zaželela uspešno
uresničevanje dogovorjenega.
Srečanje je bilo zaključeno ob 12.30. Gradiva so objavljena na naslovu http://tvu.acs.si/zapisniki.
Zapis pripravila: mag. Zvonka Pangerc Pahernik v sodelovanju z delovno skupino za TVU
Ljubljana, 16. november 2017

