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Zapis srečanja izvajalcev in koordinatorjev TVU 

 
 
 
 
 
 

 
V prostorih Andragoškega centra (ACS) v Ljubljani, Šmartinska 134a, se je na drugem 
sestanku izvajalcev in koordinatorjev TVU, 23. septembra 2004, zbralo 44 udeležencev. 
 
V uvodu je Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica TVU, povedala, da je Vlada 
RS 21. septembra 2004 sprejela poročilo o TVU 2003 in potrdila načrt za TVU 2004 -  s tem 
se je zaključil štiri mesece trajajoč proces - Nacionalni odbor za TVU je namreč oba 
dokumenta potrdil že na svoji prvi seji v maju. Vlada je vnovič prevzela pokroviteljstvo nad 
TVU in mu prisodila nacionalni pomen, vsa ministrstva in vladne službe pa povabila, da se v 
projekt vključujejo v skladu s njihovimi področji dela. 
 
Prvi del sestanka je bil namenjen poročanju o pripravah na TVU 2004. O prireditvah na 
nacionalni ravni je poročala Nevenka Kocijančič: 

o novinarska konferenca ob odprtju TVU bo v četrtek, 14. oktobra, ob 10. uri v prostorih 
ACS; na srečanju z novinarji bodo predstavljeni pomen TVU pri uresničevanju 
strategije 'vseživljenjsko učenje za vse', njegova letošnja izpeljava, tematski poudarki, 
akcija Branje na vlaku, letošnji dobitniki priznanj ACS, osmi andragoški kolokvij in še 
kaj;  

o slovesno odprtje bo v petek, 15. oktobra, ob 11. uri v dvorani Mercurius, Šmartinska 
152, pogostitev pa nato v prostorih ACS; na obeh lokacijah bo razstavljeno 
promocijsko gradivo TVU iz vse Slovenije, svoje izdelke pa bodo razstavljali člani 
krožkov Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Velenja (razdeljeno je bilo povabilo); 

o osmi andragoški kolokvij na temo Izobraževanje in usposabljanje učiteljev v 
izobraževanju odraslih bo 22. in 23. oktobra v prostorih Pedagoške fakultete, 
Kardeljeva ploščad 16 (razdeljeno je bilo gradivo). 

 
Prisotni (pa tudi vsi drugi) izvajalci in koordinatorji TVU 2004 so prisrčno vabljeni na zadnja 
dva dogodka.  
 
Do sestanka je na naslov ACS prispelo ca 150 prijav, na osnovi teh sklepamo, da bo 
prirediteljev spet okrog 500, prireditev pa okrog 3.000. Mnogi so se uglasili na osrednjo temo 
– Evropsko leto izobraževanja s športom; na sestanku sta o tem poročala predstavnik 
Organizacijskega odbora za TVU z Jesenic, g. Srečko Krč, in predstavnik Zveze tabornikov 
Slovenije, g. Tadej Pugelj. Predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje, ga. Miša Hrovath 
Derganc, je predstavila letošnje sistematično vključevanje CIPS-ov, uradov in območnih 
služb v TVU in poudarila, da k njim ne zahajajo le brezposelni, temveč tudi zaposleni. 
Predstavnica ACS, Nevenka Bogataj, je predstavila akcijo Branje na vlaku (razdeljeno je bilo 
gradivo) in zaprosila, naj se izvajalci in koordinatorji povežejo s študijskimi krožki, ki bodo na 
njihovih območjih organizirali prireditve v sklopu te akcije. Predstavljeno je bilo tudi 
povezovanje s Študentsko areno – ACS bo sodeloval na dveh omizjih, prvem na temo 
aktivnega državljanstva in drugem na temo vseživljenjskega učenja. 
 
Predstavnici RIC-a Novo mesto, ga. Gabi Ogulin, in Ljudske univerze Slovenska Bistrica, ga. 
Maja Kanup, sta povedali, kako skušajo pritegniti čim širšo javnost (zlasti tiste, ki še niso 
vključeni v izobraževanje): ponujajo promocijsko gradivo na javnih mestih, npr. v 
zdravstvenih domovih, bolnišnicah, v trgovskih centrih in drugje, veliko pozornosti pa 
namenjajo tudi sodelovanju z lokalnimi mediji. 
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Kar zadeva mednarodno dejavnost, je Zvonka Pangerc Pahernik povedala, da se v tem 
mesecu zaključuje dveletno sodelovanje v projektu TVU-Grundtvig 1, ki je obrodilo mnogo 
konkretnih sadov (na ogled so na spletni strani http://www.llw5.org). V okviru novega 
mednarodnega projekta IntALWinE bo od 3. do 6. oktobra v Veliki Britaniji organiziran 
mednarodni forum odraslih udeležencev; Slovenijo bo zastopala Jožica Korenjak, dobitnica 
priznanja ACS za leto 1997, ki je bila prisotna tudi na sestanku. Ga. Korenjak bo svojo 
izkušnjo z mednarodnega foruma predstavila na tiskovni konferenci in na slovesnem odprtju, 
koordinatorji pa jo lahko povabijo tudi na svoje prireditve. 
 
Pogovarjali smo se tudi o anketah, s katerimi vsako leto ovrednotimo TVU. Tudi letos bomo 
že ustaljenima obrazcema za izvajalce in koordinatorje dodali anketo za udeležence. 
Pridobljeni podatki naj bi pomagali izvajalcem/koordinatorjem pri vrednotenju letošnjega in 
snovanju naslednjega TVU, pomembni pa so tudi za nacionalno raven, pri utemeljevanju 
pomena projekta TVU in usmerjanju njegovega uresničevanja v prihodnje. Vodja projekta 
TVU-Grudntvig 1, ga. Olga Drofenik, je na kratko predstavila rezultate analize odgovorov 
udeležencev, ki po številu resda niso bili reprezentativni (2,5% vseh udeležencev), kljub 
temu pa dajejo nekatere napotke in kažejo, kaj vse bi lahko pridobili s sistematično analizo 
tega vidika TVU. 
 
Na sestanku je Zvonka Pangerc Pahernik posredovala informacijo o razpisu za 
sofinanciranje izobraževanja odraslih (postavki Koordinacija TVU in Prireditve TVU), ki jo je 
ta dan prejela od mag. Jožeta Miklavca z Ministrstva za šolstvo, znanost in šport: po 
sprejetju Nacionalnega programa izobraževanja odraslih je MŠZŠ obvezano pripraviti letni 
program izobraževanja odraslih, tega mora potrditi Vlada, šele za tem je mogoče objaviti 
razpis. Po besedah g. Miklavca, je možno, da se bo to zgodilo še v mesecu oktobru letos. 
 
Udeležence smo obvestili o tem, da bo v naslednjih dneh izšla tretja letošnja izdaja TVU-
Novičk, v kateri so predstavljeni dobitniki priznanj ACS za leto 2004 pa tudi večina tem, ki 
smo jih obravnavali na sestanku. 
 
 
 
Izvajalci in koordinatorji so/ste bili na sestanku naprošeni, da: 
o prijavite tudi radijske in televizijske dogodke v okviru TVU 2004, če le imate podatke, ki 

jih lahko umestimo v spletni koledar (naziv radia/TV, čas, naziv oddaje, kratek opis, 
vodja/sodelujoči);  

o dostavite vaše promocijsko gradivo, da ga bomo razstavili ob slovesnem odprtju, 15. 
oktobra; 

o sporočite potrebe po videokasetah s predstavitvami dobitnikov priznanj ACS 2004 
(število, format); predlagamo vam, da se povežete z lokalnimi TV postajami in skušate 
doseči, da kaseto predvajajo; potrebe po kasetah javite na e-naslov: 
maja.delalut@acs.si; 

o pravočasno sporočite svojo željo, da na odprtju/zaključni prireditvi sodeluje predstavnik 
ACS; 

o sporočite svojo pripravljenost, da tuji delegaciji (predvidoma 3 Bolgarke, 2 Američana), ki 
jo bo spremljal predstavnik ACS, predstavite svojo institucijo in prireditve TVU; gostje 
bodo v Sloveniji od 15. do 23. oktobra; 

o izrazite svoj interes, da naslednje leto sodelujete pri vpeljavi forumov udeležencev v 
izobraževanju v TVU; 

 
 
 
Med sestankom so udeleženci oblikovali kar nekaj zanimivih idej, ki naj bi jih poskusili 
uresničiti ob deseti obletnici TVU naslednje leto: 
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o izpeljati slovesno odprtje TVU 2005 v popoldanskem času ali vsaj opoldne; 
o organizirati razstavo fotografskega gradiva o devetih izpeljavah TVU (po možnosti pa tudi 

video posnetek); 
o se povezati z uspešnimi podjetniki in jih pridobiti za ambasadorje vseživljenjskega 

učenja. 
 
 
Zapisala: 
Zvonka Pangerc Pahernik 
 
 
Ljubljana, 27. septembra 2004 
 


