
Zapis s sestanka izvajalcev in koordinatorjev TVU 2003, 
dne 23. septembra 2003 

 
Na sestanku se je zbralo 13 predstavnikov koordinatorjev ter 16 izvajalcev TVU 2003, gost srečanja je 
bil mag. Jože Miklavc iz Sektorja za izobraževanje odraslih, MŠZŠ. 
 
Nacionalna koordinacija: 
 prijava dejavnosti v TVU je v glavnem zaključena, manjši popravki so možni do 8. oktobra 2003; 
 prva objava spletnega koledarja bo 6. oktobra, zadnja objava pa 10. oktobra; 
 po sestanku (in kasneje po povzetju) bo na voljo promocijsko gradivo (oba plakata TVU 2003, 

plakat mednarodnega projekta TVU Grundtvig, zloženka TVU 2003); 
 izšle so TVU-Novičke 2/2003 z zadnjimi informacijami pred začetkom TVU 2003; 
 na spletni strani TVU, opcija V žarišču so objavljene vse grafične rešitve promocijskega gradiva; 
 pripravljena je e-razglednica za pošiljanje sporočil o TVU (http://tvu.acs.si/razglednica); 
 v forumu za koordinatorje in V žarišču bomo objavljali napovedi radijskih in TV oddaj na nacionalni 

ravni; 
 prosimo za podatke o medijskih oddajah na krajevni ravni, da jih bomo lahko umestili v spletni 

koledar in/ali v opcijo V žarišču ter v forum za koordinatorje (naslednje leto bomo prijavljanje 
medijskih dogodkov spodbujali še bolj, po možnosti ob prijavi drugih dogodkov TVU); 

 prosimo za fotodokumentacijo s prireditev na krajevni ravni (videoposnetki, fotografije, dogovori o 
snemanju prireditev…), zato da bomo imeli gradivo za portfolio o TVU ob njegovi 10. obletnici; 

 anketa (dva obrazca) bo prispela na naslove izvajalcev in koordinatorjev še pred TVU; dodana ji 
bosta še dva vprašalnika, ki izhajata iz mednarodnega projekta TVU-Grundtvig; prvi vprašalnik je 
namenjen udeležencem in se nanaša na posamezno prireditev; drugi je namenjen 
izvajalcem/koordinatorjem in se nanaša predvsem na učinke TVU; vprašalnike bomo poslali vsem 
prijaviteljem s prošnjo, da jih izpolnijo oziroma poskrbijo za zbiranje odgovorov udeležencev; prav 
tako jih bo mogoče najti na spletni strani, opcija V žarišču; rok za oddajo anket je 15. november; 

 mednarodne razsežnosti TVU 2003 so opisane v pravkar izdanih TVU-Novičkah, in sicer prvi 
regionalni festival učenja bo v Skopju od 16. do 19. oktobra – vse izvajalce/koordinatorje prosimo za 
primerke promocijskega gradiva, da bomo lahko pripravili razstavo le-tega; drugi mednarodni 
dogodek bo od 21. do 28. novembra v Španiji ob prvem festivalu učenja v tej deželi (glej spletno 
stran projekta: http://www.llw5.org);  

 na obeh mednarodnih prizoriščih bo prikazana videopredstavitev treh primerov dobre prakse (9'), 
podnaslovljena v angleščini; 

 prosimo za čimprejšnjo dostavo raznih vabil na tiskovne konference, odprtja in zaključne prireditve 
ter drugih prošenj, da se bomo na ACS lahko dogovorili o tem, kdo lahko pride. 

 
Prireditve ACS v TVU 2003: 
 nacionalna tiskovna konferenca ob odprtju TVU 2003 bo 9. oktobra ob 11.uri v prostorih ACS; 
 slovesno odprtje TVU 2003 bo 10. oktobra ob 11. uri v dvorani Mercurius na Šmartinski 152; 

vabljeni so tudi koordinatorji in izvajalci – zaradi pobud, izraženih v anketah, da naj bo odprtje izven 
uradnega termina TVU, smo letos prireditev organizirali prej; 

 sedmi, mednarodni andragoški kolokvij na temo Sodobni vidiki učenja in motivacije odraslih bo 17. 
in 18. oktobra v prostorih Gospodarske zbornice v Ljubljani; vzpostavljena je spletna (pod)stran za 
AK (v slovenščini in angleščini – http://tvu.acs.si/ak oz. http://llw.acs.si/ac); tam so na voljo tudi 
publikacije in druga gradiva s prejšnjih kolokvijev; 

 promocija dobitnikov priznanj prek videokasete (35') v različnih formatih, primernih za predvajanje 
na TV; prosimo izvajalce in koordinatorje, da organizirajo samostojne TV dogodke na krajevni ravni 
– v sodelovanju z lokalnimi KTV;  



 ob Evropskem letu invalidov smo pripravili 11-minutni posnetek – 4 videoportrete invalidov, 
dozdajšnjih dobitnikov priznanj – prav tako primerno za samostojno predvajanje; 

 dobitniki priznanj so predstavljeni v prilogi septembrske izdaje Naše žene in v pravkar izdanih TVU-
Novičkah 2/2003. 

 
 
Že tretje leto naj bi bil glavni nacionalni vir sredstev za organiziranje TVU razpis o sofinanciranju 
izobraževanja odraslih – postavki Koordinacija TVU in Prireditve TVU. Gospod Miklavc je na naše 
vprašanje o tem, zakaj je prišlo do zamika objave razpisa za šolsko leto 2003/2004 pojasnil: 
 črpanje sredstev iz razpisa naj bi bilo povezano s črpanjem Evropskega socialnega sklada, zato so 

na MŠZŠ želeli izpeljati dvojni razpis; 
 pogajanja na evropski ravni  so se zavlekla do konca julija in še zdaj ni dokončno jasno, kakšen bo 

postopek; 
 če bo postopek razčiščen do začetka oktobra, bo konec oktobra objavljen dvojni razpis, v 

nasprotnem primeru bo objavljen le razpis za domača sredstva; 
 na ta razpis se bodo lahko prijavili izvajalci in koordinatorji TVU 2003 na povsem enak način kot 

prejšnja leta; 
 tehnično gledano se nič ne spremeni, saj bodo sredstva – enako kot prejšnja leta – na voljo šele v 

začetku naslednjega koledarskega leta 
  
V naslednjih letih (2004-2006) TVU ne bo financiran iz ESF (iz tega vira se bodo napajali zlasti projekti 
za odpravljanje izobrazbenega primanjkljaja odraslih), zato pa bo domačih sredstev za TVU toliko več. 
Razpis naj bi v naslednjem letu spet izšel v spomladanskem času.  
 
Odzivi udeležencev sestanka so dali vedeti, da med izvajalci in koordinatorji TVU vlada visoka stopnja 
zaupanja in potrpežljivosti, nekaj pa jih je vendarle povedalo, da so svoje letošnje delo v vlogi izvajalca 
ali celo koordinatorja TVU prikrojili negotovi finančni situaciji, na manjši odziv so zato naleteli tudi med 
svojimi partnerji (podizvajalci).  
 
Predstavniki ACS smo ob tem opozorili, da pričakujemo, da bodo količinski kazalniki uspešnosti TVU 
2003 nižji kot v prejšnjih letih. Nastalo situacijo povezujemo z negotovostjo v zvezi z razpisom, kajti 
čeprav so sredstva vsako leto izplačana za nazaj, so izvajalci/koordinatorji v prejšnjih dveh letih 
vendarle vnaprej vedeli, ali je bila njihova prijava sprejeta.  
 
 
Zapisala: Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica TVU  
 
Ljubljana, 29. septembra 2003 
 
 
 
 


