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Zapis srečanja koordinatorjev TVU 2003 
 

 
V prostorih Andragoškega centra v Ljubljani, Šmartinska 134a se je na sestanku koordinatorjev TVU, 
14. marca 2003, zbralo 25 udeležencev: 14 predstavnikov koordinatorjev TVU 2002 (od 20 povabljenih),  
predstavnik MŠZŠ (mag. Jože Miklavc), predstavnica MDD, Sektor za invalide (Dana Batič), 
predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje (Miša Hrovath Derganc), predstavnik CPI, Službe za EU 
programe (Robert Marinšek) in 6 predstavnikov delovne skupine za TVU na ACS – glej priloženi 
seznam. 
 
Po kratki predstavitvi vseh udeležencev in povzetku TVU 2002 s poudarkom na delovanju mreže 
koordinatorjev TVU 2002 smo predstavniki ACS predstavili Preliminarni načrt TVU 2003. Posebej smo 
izpostavili naslednje teme:  
• razpis za Priznanja ACS 2003 (odprt od 25.3. do 25.4. 2003); razdeljeno je bilo besedilo razpisa ter 

razpisna dokumentacija; 
• razpis za prijavo dejavnosti v TVU 2003 (s prijavnico od 5. maja do 1. septembra, po internetu od 5. 

junija do 19. septembra); 
• 7. andragoški kolokvij na temo Sodobni vidiki učenja in motivacije odraslih (17. in 18. 10. 2003); 

razdeljena je bila informacija o kolokviju; 
• slovesno odprtje TVU 2003 (petek, 10. oktober 2003); predstavljena sta bila dva scenarija, odločitev 

za enega ali drugega bo sprejeta na seji NO za TVU; 
• E-promocija; med drugim je bila predstavljena novost – e-razglednica TVU. 
 
Tematsko naravnanost letošnjega TVU oziroma svoje sodelovanje v vlogi tematskega koordinatorja so 
na kratko predstavili: 
• Dana Batič, MDDSZ, Sektor za invalide - Evropsko leto invalidov; predstavitev Programa, ki ga 

pripravlja Odbor za ELI in v katerega je TVU vključen; predstavitev TVU na osrednji prireditvi v 
Cankarjevem domu 3. junija;  

• Miša Hrovath Derganc, ZRSZ – Vseživljenjsko učenje in zaposlovanje; sodelovanje CIPS-ov,  
območnih služb ZRSZ in uradov za delo (dnevi odprtih vrat); predstavitve vseh dejavnosti ZRSZ, 
namenjenih brezposelnim, štipendistom, mladini pa tudi invalidom; informacije o Programu 5000 oz. 
o izobraževanju brezposelnih oseb; 

• Damjan Jaklin – Turistična zveza Slovenije; razdeljen je bil program Znanje, mladi in turizem. 
 
Iz njihovih predstavitev izhaja povabilo vsem koordinatorjem, da se na krajevni ravni tematsko 
naravnajo in razvijejo partnersko sodelovanje v TVU z ustreznimi institucijami (invalidskimi ustanovami, 
območnimi službami ZRSZ in uradi za delo ter s turističnimi društvi). 
 
Predstavljene so bile tudi vse trenutno znane razsežnosti prvega regionalnega festivala učenja 
Jugovzhodne Evrope. Koordinatorji so bili povabljeni, da svoje prireditve uglasijo na teme: širjenje 
kulture miru, strpnosti, spoštovanja drugačnosti, mednacionalnega in medkulturnega sodelovanja, 
socialne vključenosti in demokracije 
 
Preliminarni načrt TVU in vse predstavljene teme bodo natančno opisane v TVU-Novičkah 
1/2003, ki izidejo konec marca. 
 
Robert Marinšek iz CPI, Službe za EU programe je ponudil sodelovanje, ki zadeva akcijo Grundtvig – 
krepitev evropske dimenzije na področju izobraževanja odraslih. Pripravljen je sodelovati na prireditvah 
na krajevni ravni v času TVU ter predstaviti evropske programe, uspešne EU projekte, pisanje prijav; 
sodelovanje ponuja tudi med letom. 
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Jože Miklavc iz MŠZŠ je kot predstavnik sofinancerja dejavnosti koordinatorjev TVU povedal:  

• da bo razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih (kar zadeva TVU: 1) prireditve 2) 
koordinacija TVU) izšel predvidoma v aprilu za šolsko leto 2003/2004; sredstva bodo izplačana 
v začetku 2004, torej za nazaj; 

• MŠZŠ mora ugotavljati učinke svojih vlaganj, zato je v okviru vrednotenja TVU treba oblikovati 
kazalnike, ki bodo dajali odgovor na vprašanje, kolikšen delež odraslih se zaradi aktivnosti v 
TVU odloča za nadaljnje izobraževanje; 

• priključitev k Evropski uniji bo omogočila potegovanje za velike količine denarja v okviru 
Evropskega socialnega sklada, Evropskih strukturnih skladov, programa Grundtvig. Predvideva, 
da bo že naslednje leto pogoj za sofinanciranje MŠZŠ (tudi kar zadeva koordinacijo TVU) 
vključenost v evropske projekte. 

 
Sledila je razprava, v kateri so udeleženci poudarili: 
• prikazovanje pomena in učinkov TVU zgolj z količinskimi kazalniki (npr. povečana udeležba v 

izobraževanju) je težko izvedljivo in bi dajalo le del resnične slike – resnični učinki so premiki v 
miselnosti, spoznavanje drug drugega, širjenje zavesti, večje medsebojno razumevanje, prebujanje 
radovednosti, večanje samozavesti in druge 'mehke' kategorije; 

• učinki TVU so dolgoročni in težko merljivi – še najlaže se jih prikaže s primeri dobre prakse, 
življenjskimi zgodbami in drugimi kakovostnimi kazalniki, ki se odražajo v kvaliteti življenja; 

• TVU promovira različne oblike učenja - tudi neformalne, izven  vzgojno-izobraževalnih institucij;  v 
naše življenje vnaša novo (oz. staro) vrednoto - znanje, ki nam omogoča kvalitetno življenje, 
obvladovanje sprememb in s tem tudi napredek – za slednje pa obstajajo drugi kazalniki oz. 
drugačne metodologije kot le golo preštevanje tistih, ki so se vključili v različne oblike 
institucionaliziranega izobraževanja; 

• namen TVU je torej predvsem ozaveščanje najširše javnosti, zato ne gre obremenjevati projekta s 
kazalniki in njegovo sofinanciranje pogojevati z vključenostjo v evropske projekte – (pod)izvajalci, ki 
velikokrat vlagajo svoj prosti čas in celo denar, ne bodo želeli več sodelovati; 

• TVU ni le v pristojnosti MŠZŠ – prireditve segajo na področje dela, zdravstva, kulture, ekologije – 
teh učinkov ni mogoče izmeriti s povečano udeležbo v izobraževanju vrednotenje mora biti 
kompleksnejše; 

• boljši kazalnik kot 'udeležba' bi bila 'pismenost' (v najširšem smislu) – na tem področju TVU 
ogromno prispeva;  

• pogojevanje sofinanciranja MŠZŠ z vključenostjo v EU projekte bo povzročilo, da »močni gredo 
naprej, šibki ostajajo šibki«; 

• vendar: prijavljanje za programe EU nas vzgaja, nas uči sistematičnih, metodoloških pristopov – še 
en razlog za sodelovanje s Službo za EU programe! 

• med prireditvami TVU so že zdaj bile tudi delavnice na temo prijavljanja za EU projekte (Vitra) – 
nekatere institucije že zdaj živijo predvsem od sredstev iz natečajev; 

• MŠZŠ še zdaleč ne pokrije vseh stroškov, ki jih imajo koordinatorji – ogromno je prostovoljnega 
dela, zato ker posamezniki verjamejo v poslanstvo projekta – tudi tega ni mogoče izmeriti, uvajanje 
pogojev, kazalnikov ipd. bi lahko zmanjšalo njihovo vnemo; 

 
Zvonka Pangerc Pahernik je zaključila razpravo o gornjih treh točkah z: 
• apelom, da ACS in MŠZŠ še naprej sodelujeta pri oblikovanju razpisa ter prijavi za sofinanciranje 

izobraževanja odraslih, zlasti pa pri poenotenju poročanja o izpeljani koordinaciji TVU; 
• informacijo, da se na mednarodni ravni pripravlja projekt vrednotenja učinkov festivalov učenja; 

poudarek bo na oblikovanju sistema kazalnikov, vzpostavitvi banke primerov dobre prakse in 
življenjskih zgodb ter na vlogi medijev; za nacionalne potrebe bi bilo smiselno izgraditi obstoječe 
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kazalnike TVU in jih dopolniti (količinske in kakovostne), vendar tega ni mogoče opraviti v okviru 
rednega dela za TVU; 

• s predlogom, da MŠZŠ omogoči izpeljavo posebne raziskave o vplivih/učinkih sodelovanja v 
projektu  z vidika zviševanja ravni socialnih spretnost in krepitve sodelovanja in sožitja; 

• s pobudo, da v letošnjem letu s skupnimi močmi poskrbimo za čimveč usposabljanja in čim večjo 
informiranost, kar zadeva možnost črpanja EU sredstev v letu 2004.  

 
POMEMBNO! 
Vse ustanove, ki nameravate prevzeti vlogo koordinatorja v TVU 2003, prosimo, da na spletni strani 
http://tvu.acs.si/zarisce/ vpišete ime kontaktne osebe ali ustanove ter e-naslov, ki ga naj uporabimo za 
avtomatsko obveščanje o vseh novostih, objavljenih V žarišču TVU.  
 
V primeru, da želite, da k vašim kontaktnim podatkom v seznamu koordinatorjev dodamo povezavo na 
vašo spletno stran, nas o tem obvestite na e-naslov: zvonka.pangerc@acs.si.  
 
V začetku aprila bomo vzpostavili elektronski forum za našo mrežo, o tem vas bomo pravočasno 
obvestili in poslali navodila o njegovi uporabi, ki naj bi nam omogočala čim učinkovitejše sodelovanje in 
komunikacijo. 
 
 
Zapisala: 
Zvonka Pangerc Pahernik 
 
Ljubljana, 20.3.2003 
 


