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Zapis prvega srečanja  
izvajalcev in koordinatorjev TVU 

 
(16. maj 2006) 

 
 

 
V prostorih Andragoškega centra Slovenije (ACS) v Ljubljani se je na sestanku 
prijateljev TVU, 16. maja 2006, zbralo 30 udeležencev. Približno tretjina jih je 
zastopalo ustanove, ki bodo poleg prirejanja lastnih dogodkov v TVU prevzele tudi 
koordinacijo drugih izvajalcev – bodisi na svojem geografskem območju ali na 
posameznem tematskem področju. Seznam udeležencev je v Prilogi 1 k zapisniku. 
 
Namen sestanka je bil trojen: 
1. pogled nazaj, na dosežke in spoznanja, ki izhajajo iz izpeljave TVU 2005,  
2. delo v skupinah, 
3. pogled naprej, na pripravo TVU 2006. 
 
 
AD 1: Pogled na TVU 2005 
 
Vodja projekta TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, je uvodoma pozdravila in 
pohvalila vse prisotne kot tudi druge prijatelje TVU, ki so prispevali k temu, da je z 
lansko izpeljavo projekt zaključil svoj prvi desetletni življenjski krog. Dejstvo, da se je 
projekt v tem dolgem obdobju ne le ohranil, temveč tudi razvijal, o čemer pričajo 
količinski in kakovostni kazalniki, napeljuje na ugotovitev, da je bil TVU prepoznan 
kot potreba – na državni, občinski kot tudi krajevni ravni, pri tistih, ki ga izpeljujejo kot 
tudi pri onih, ki ga podpirajo. Toda kot pri vsakem življenjskem krogu so tudi v tem 
projektu nihanja - trenutki zadovoljstva, celo zmagoslavja, kot trenutki dvoma in 
odvračanja. Pokazalo se je tudi, da je naša največja prednost (če TVU primerjamo s 
festivali učenja v večini drugih evropskih držav) obenem naša najšibkejša točka: ko 
se je denarna podpora koordinacije in prireditev TVU s strani države, t.j. z razpisom 
Ministrstva za šolstvo in šport prvič zataknila (l. 2003), je prišlo do stagnacije, 
kasneje pa nezadržno do upada količinskih kazalnikov uspeha TVU. Rezultat tega je 
tudi ta, da smo  na prvem sestanku mreže TVU 2006 pogrešali nekatere dolgoletne 
prijatelje TVU, ki so projektu vtisnili pomemben pečat, a se zaradi neurejenega 
financiranja TVU odločajo, ali bodo v projektu sploh še sodelovali in če, v kolikšnem 
obsegu. 
 
Andragoški center Slovenije in Nacionalni odbor za TVU sta januarja letos na MŠŠ 
naslovila troje vprašanj: 
- Kako bo pokrito sofinanciranje mreže koordinatorjev in prirediteljev TVU 2005 in 

kakšna je načrtovana politika sofinanciranja TVU 2006? 
- Kako je bil TVU sofinanciran v letih 2001-2005 (število prijaviteljev, število 

izbranih, zneski po tarifnih razredih)? Podatke bi potrebovali za dopolnitev 
pregleda ACS nad financiranjem TVU na krajevni ravni. 

- Ali bo razpis o sofinanciranju tudi v prihodnje zadeval šolsko leto ali pa – na 
podlagi Letnega programa izobraževanja odraslih – tekoče koledarsko leto? 
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Do 16. maja 2006 nismo prejeli odgovora, v osebnem stiku s predstavnico MŠŠ, dr. 
Slavico Černoša iz Sektorja za izobraževanje odraslih, pa je bila pridobljena tale 
informacija za sestanek z mrežo TVU: razpis za sofinanciranje koordinacije in 
prireditev TVU (ter drugih infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih) bo v 
letu 2006 vsekakor objavljen, vendar šele po sprejetju Letnega programa 
izobraževanja odraslih, to je predvidoma v maju ali juniju 2006. Ali se bo nanj 
mogoče prijaviti z dejavnostmi, opravljenimi  za TVU 2005 ali z načrtovanimi 
nalogami za TVU 2006, tedaj še ni bilo mogoče določiti. 
 
Po uvodu, ki se je nanašal predvsem na problematiko sofinanciranja TVU, je mag. 
Zvonka Pangerc Pahernik predstavila nekatere najpomembnejše dosežke TVU 2005. 
Na tem mestu omenjamo le nekaj skopih informacij, ki zadevajo: 
 
1. Nacionalni vidik TVU: Po podatkih iz anket in prijav je v desetem Tednu 

vseživljenjskega učenja sodelovalo 381 izvajalcev, med njimi je pomembno vlogo 
odigralo 23 koordinatorjev; evidentiranih prireditev je bilo 3.685. Udeležencev na 
prireditvah je bilo po anketah sodeč 44.898, še mnogo večje število ljudi pa so 
nagovorili medijski prispevki o TVU (evidentirali smo jih 1.033), med njimi zlasti 
video predstavitve 13 novih dobitnikov priznanj ACS. 

2. Prireditve na državni ravni: Ob jubilejni izpeljavi TVU so se zvrstile nekatere 
tradicionalne pa tudi nove prireditve, ki jih je organiziral Andragoški center 
Slovenije in so zajele številne udeležence – učeče se, izvajalce izobraževanja, 
predstavnike medijev, stroke in politike ter mnoge druge: 
- Forum učečih se (27. september 2005)  
- Dan odprtih vrat na ACS (13. oktober 2005) 
- Nacionalna novinarska konferenca ob odprtju TVU (14. oktober 2005) 
- Slovesno odprtje TVU in podelitev priznanj ACS (14. oktober 2005) 
- Deveti andragoški kolokvij na temo ‘Z vseživljenjskim učenjem do aktivnega 

državljanstva’ (14. in 15. oktober 2005) 
- Parada znanja v Parku Zvezda v Ljubljani (20. oktober 2005) 
- Razstava v NUK ‘10 let TVU – za Slovenijo, učečo se deželo’ (4. do 30. 

november 2005) 
   
Opozorila je na to, da bo Poročilo TVU  2005 objavljeno v prvi številki TVU-Novičk 
2006, ki bo izšla konec junija. Analiza TVU 2005, ki temelji na 60-odstotni vrnitveni 
informaciji in ponekod zajema kazalnike vseh desetih let, pa bo predstavljena v nekaj 
zaporednih člankih v glasilu Novičke, rubrika Teden vseživljenjskega učenja 
2006. Oboje bo dostopno tudi na spletni strani projekta (http://tvu.acs.si). 
 
Vodja sestanka je nato udeležence povabila, da se v nadaljevanju osredotočijo na 
tiste vidike projekta TVU, na katere dejansko lahko vplivajo in tako dodatno 
prispevajo k ohranitvi in nadaljnjemu razvoju slovenskega festivala učenja. Obljubila 
je, da si bo Andragoški center Slovenije po svojih najboljših močeh še naprej 
prizadeval urediti sofinanciranje TVU, predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje, ga. 
Miša Hrovath Derganc, pa je opozorila, da so zastoji v financiranju iz javnih sredstev 
postali stalnica, ki se ji še kar nekaj časa ne bo mogoče ogniti, zato je treba dejavno 
pristopiti k iskanju drugih virov (podjetja), obenem pa se učiti uveljavljanja civilne 
iniciative. 
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AD 2: Delo v skupinah 
 
V drugem delu sestanka so se udeleženci razdelili na tri skupine in slabo uro časa 
namenili medsebojni izmenjavi izkušenj ter oblikovanju pobud in priporočil za delo v 
projektu TVU po treh tematskih sklopih:  
- Vsebina in oblika prireditev TVU 
- Promocija in animacija  
- Sodelovanje v okolju 
 
Tovrsten način dela so mnogi pohvalili, saj ugotavljajo, da imajo redkokdaj priložnost 
slišati, kakšne pristope pri pripravi in izpeljavi TVU ubirajo drugi izvajalci in 
koordinatorji. Želijo si čim več priložnosti za takšne razprave, ob katerih se jim 
porajajo nove zamisli ali pa jih povedano utrjuje v pravilnosti njihovega dela.  
 
V plenarnem delu so poročevalci posameznih skupin na kratko povzeli rezultate dela 
v skupinah. Prikazani so v Prilogi 2. Naj bodo v navdih udeležencem sestanka kot 
tudi vsem drugim, ki jih bodo pobude dosegle.  
 
 
AD 4: Priprave na TVU 2006 
 
Preliminarni načrt TVU 2006 bo objavljen v že omenjenih TVU-Novičkah 4/2005 
oz.1/2006, ki bodo izšle junija. 
 
Vodja projekta TVU je na sestanku še enkrat izpostavila osrednjo temo – Evropsko 
leto mobilnosti delavcev, ki bo nekatere prireditelje brez dvoma pritegnila, medtem ko 
imajo vsi drugi proste roke pri določanju lastne teme, čim bolj prilagojene 
okoliščinam, v katerih živijo in delujejo. Omenila je, da bo TVU po lanski, jubilejni 
izpeljavi predvsem priložnost za ustalitev, ter napovedala, da bo na nacionalni ravni 
poleg rednih dejavnosti največ pozornosti namenjene okrepitvi mreže izvajalcev in 
koordinatorjev TVU ter dokončanju prenove informacijskega sistema TVU. Na 
področju organiziranja prireditev na državni ravni bosta v ospredju obeležitev desete 
obletnice priznanj ACS za izjemne učne in strokovne dosežke v izobraževanju 
odraslih ter desetletnice andragoškega kolokvija.  
 
Pomembna novost v letošnjem letu bo prenos odprtja TVU na lokalno/območno 
raven, o kateri je poročala članica Delovne skupine za TVU, Nevenka Kocijančič. 
ACS je v začetku leta pripravil Izhodišča za prenos Nacionalnega odprtja Tedna 
vseživljenjskega učenja na lokalno/območno raven. Dokument govori o sodelovanju 
med Andragoškim centrom Slovenije in vsakokratnim izvajalcem Nacionalnega 
odprtja – slednji naj bi se vsako leto zamenjal in izhajal iz vrst koordinatorjev in 
izvajalcev TVU. Poudarila je, da s tem uresničujemo nekajletno namero, da TVU še 
bolj približamo lokalni ravni in njenim vsebinam, s tem pa tudi počastimo dozdajšnja 
prizadevanja izbrane lokalne skupnosti v projektu TVU. Andragoški center Slovenije 
pri tem ohranja skrb za osrednjo vsebino nacionalnega odprtja, t.j. podelitev priznanj 
za izjemne učne in strokovne dosežke v izobraževanju odraslih, ter za promocijo 
nacionalnega odprtja, obenem pa nudi potrebno strokovno pomoč izbranemu 
izvajalcu pri organizaciji te prireditve. Na drugi strani izvajalec zagotovi 
organizacijske pogoje, določen del vsebine in promocijo prireditve na 
lokalni/regionalni ravni. Sodelovanje Andragoškega centra Slovenije in izbranega 
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izvajalca nacionalnega odprtja je opredeljeno v Izhodiščih, podrobnosti pa bosta 
skupno določila z vsakoletnim akcijskim načrtom.   
 
Nevenka Kocijančič je spregovorila tudi o skupnem promocijskem gradivu – 
elektronske različice bodo objavljene na spletni strani http://tvu.acs.si/gradivo/, od 
tiskanih pa je že na voljo plakat TVU 2006 (brezplačno je na voljo na ACS, v sobi 
218), medtem ko je zloženka v pripravi. Napovedala je tudi izdajo treh številk TVU-
Novičk. 
 
V nadaljevanju je Alenka Mavsar, prav tako članica Delovne skupine za TVU, 
predstavila nekaj temeljnih napotkov za prijavo letošnjih dejavnosti, ki jih na tem 
mestu na kratko povzemamo: 
 
- Spletna stran projekta: http://tvu.acs.si/ 
- Informacije o prijavi, navodila: http://tvu.acs.si/prijava/ 
- Zbiranje prijav: od 1. avgusta do 1. oktobra 2006 
- Spletni koledar prireditev: http://tvu.acs.si/koledar/ 
- Zbiranje anket: do 20. novembra 2006 
- Dodatne informacije: 

 nacionalna koordinacija: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, 01 5842 567, 
zvonka.pangerc@acs.si 

 prijava: Alenka Mavsar, 01 5842 557, alenka.mavsar@acs.si 
 slovesno odprtje: Nevenka Kocijančič, 01 5842 595, 

nevenka.kocijancic@acs.si 
 priznanja ACS in promocija: Slavica Borka Kucler, 01 5842 574, 

borka.kucler@acs.si 
 
Alenka Mavsar je napovedala prenovo anketnih obrazcev ter opozorila, da bo njihova 
oddaja pogoj za izdajo potrdila o sodelovanju v projektu TVU. 
 
V kratki zaključni razpravi so udeleženci izrazili željo, da jim pošljemo zapisnik na 
njihove e-naslove, skupaj s seznamom udeležencev. Zavzeli so se za vzpostavitev 
foruma v okviru spletne strani TVU; v forumu bi lahko izmenjevali izkušnje in 
poglede, omogočal pa naj bi tudi nastajanje spletne zbirke primerov dobre prakse v 
TVU.  
 
Sestanek je trajal do 12.30; po njem je bil razdeljen plakat TVU 2006. 
 
 
 
Zapisala: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
v sodelovanju z Nevenko Kocijančič in Alenko Mavsar 
 
 
Ljubljana, 1. junij 2006 
 


