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Promocijsko gradivo TVU 2007 

(Besedilo je objavljeno v TVU-Novičkah 2/2007) 

 
Veseli smo, da smo letos pripravili že velik del informativno-promocijskega gradiva 
TVU 2007: plakati, papirne kocke in razglednice so natisnjene; izšli sta dve novi 
publikaciji – S festivalskimi zvoki za večjo pozornost in 12 let TVU – utrinki s 
prehojene poti – ter glasilo TVU-Novičke 2/2007; v tem času, ko to berete, smo 
izdali video-predstavitve dobitnikov priznanj ACS za izjemne učne in 
promocijske dosežke pri učenju odraslih za leto 2007 ter tematske kompilacije 
primerov dobre prakse, ki smo jih poimenovali Z vseživljenjskim učenjem do 
enakih možnosti za vse; za konec leta načrtujemo še pripravo publikacije o 
podeljevanju priznanj ACS za izjemne učne in promocijske dosežke pri učenju 
odraslih v Sloveniji 1997-2007. 
 

Vse skupno promocijsko in informativno gradivo TVU 2007 temelji na celostni grafični podobi projekta. 
Ponujamo vam možnost, da logotip in plakat v več različicah ter drobno promocijsko gradivo natisnete, 
ali ga kako drugače uporabite za pripravo lastnega promocijskega gradiva. Stran (http://tvu.acs.si/) je 
dostopna prek menijskih opcij Predstavitev, Gradivo ali neposredno prek naslova 
http://tvu.acs.si/gradivo/.  
 
Letos boste na spletni strani, kjer objavljamo promocijsko gradivo, našli tudi logotip Evropskega leta 
enakih možnosti za vse. 
 
Do začetka Tedna bomo spletno stran sproti dopolnjevali z nastajajočim promocijskim gradivom. 
Logotip in dopisni papir smo pripravili tudi v črno-beli različici, s čemer smo ustregli vašim željam po 
gradivu, ki se lahko tiska in fotokopira z manjšimi stroški. 
 

Uporabite TVU spletne pasice na vaših straneh 

 
Vse tiste, ki imate svoje spletne strani in ste izvajalci prireditev 
TVU ali simpatizerji projekta, vabimo, da v času pred in med 
Tednom uporabite promocijsko gradivo tudi na vaših straneh in 
naredite povezavo na spletno stran projekta http://tvu.acs.si. 
Tako boste tudi vi prispevali k promociji projekta, predvsem pa 
k razraščanju ideje o vseživljenjskosti učenja, ki je vanj vtkana.  
 
Pravzaprav je postopek objave naše pasice zelo enostaven: 
na strani http://tvu.acs.si/gradivo/pasica/ si izberete statično ali 
animirano pasico primerne velikosti in v HTML kodo svoje 
strani skopirate programsko kodo, ki se nahaja v oknu pod njo. 

Tako boste obiskovalcem vaših strani ponudili zelo enostaven dostop do projekta TVU, e-razglednice, 
predvsem pa koledarja prireditev TVU. V primeru dodatnih vprašanj ali težav pišite skrbniku spletnih 
strani na elektronski naslov franci@acs.si.  
  
E-razglednica 
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Tudi letos nismo pozabili na tiste bolj kreativne. E-razglednica je zelo enostaven in učinkovit način 
promocije. Grafične elemente TVU lahko poljubno razpostavljate, ko pa z delom zaključite, razglednico 
pošljete na enega ali več e-naslovov hkrati. Našli jo boste na spletnem naslovu: 
http://tvu.acs.si/razglednica/. Mi vsi smo ustvarjalci projekta TVU, zato vas vabimo, da e-razglednico 
pošljete tudi na naslov tvuadmin@acs.si! Objavili jo bomo na spletni strani e-razglednice kot primer 
dobre prakse in navedli vašo ustanovo. 
 
Franci Lajovic (franci@acs.si), zunanji sodelavec ACS, in Nevenka Kocijančič 
(nevenka.kocijancic.@acs.si), ACS 
 

 
 
 

 
Dve novi publikaciji obogatili zakladnico gradiv o TVU 
 
Na pragu jeseni 2007 sta bogato dokumentacijo projekta TVU dopolnili dve novi publikaciji.  
 

Prva, z naslovom S festivalskimi zvoki za večjo pozornost, je 
prevod angleškega izvirnika Beating the Drums for Attention – 
zaključne publikacije projekta IntALWinE. V projektu je v obdobju 
2003-2006 sodelovalo šestnajst nacionalnih koordinatorjev evropskih 
festivalov učenja z namenom, da izmenjajo izkušnje in primere dobre 
prakse, spodbudijo širjenje glasu učečih se odraslih in pridobijo nove 
spodbude za razvoj festivalov učenja v Evropi. Projekt je na kratko 
predstavljen na spletni strani http://tvu.acs.si/mednarodno/, 
podrobneje pa na projektni spletni strani 
http://www.ALWinEurope.net.  
 
Pričujoča publikacija je le eden od rezultatov tega sodelovanja, 
vsebuje pa pregled partnerjev in številnih dejavnosti mreže 
IntALWinE ter primere festivalske prakse iz sodelujočih držav: 
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zanimive prireditve, učinkovite promocijske ukrepe, priznanja učečim se odraslim, oblike sodelovanja ter 
metode evalvacije festivalov učenja. Dodano vrednost prinašajo zaključki in priporočila, ki so podani z 
dveh vidikov: po eni strani partnerji mreže IntALWinE poudarjajo mobilizacijski in zagovorniški potencial 
festivalov učenja, po drugi strani pa predstavniki učečih se odraslih opozarjajo na možne načine 
njihovega neposrednega vključevanja v oblikovanje politike in ponudbe izobraževanja in učenja 
odraslih.  
 
Za slovensko javnost je publikacija pomembna, ker so v njej predstavljeni številni primeri iz dolgoletne 
prakse slovenskega TVU in to pomeni mednarodno potrditev naših prizadevanj ter dosežkov. Obenem 
besedilo prinaša obilo posnemanja vrednih zamisli za naše prireditelje, daje pa tudi izhodišča za 
umestitev festivala učenja v stroko, prakso in politiko izobraževanja odraslih tako na nacionalni kot tudi 
na mednarodni ravni. 
 
Spletno različico publikacije najdete na naslovu: 
http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/Mednarodno/IntALWinE_za_splet_FL_2.pdf.  
 

Druga publikacija nosi naslov 12 let TVU – utrinki s prehojene poti 
in prinaša pregled razvoja projekta Teden vseživljenjskega učenja od 
njegove prve izpeljave v letu 1996 pa do letošnje, dvanajste. Osrednji 
del publikacije je prikaz življenjskega kroga TVU s štirimi triletji, kar 
napeljuje na analogijo z naravnim ciklusom letnih časov in njihovih 
zakonitosti. Posamezni Tedni so na kratko predstavljeni z dejstvi, 
dosežki, mnenji in fotografijami. O vlogi TVU spregovorijo njegovi 
podporniki in soustvarjalci – predstavniki politike, stroke, teorije in 
prakse, posebno vrednost pa publikaciji dodajajo mnenja učečih se 
odraslih, ki jim je festival v svojem bistvu namenjen. Besedilo 
uokvirjata uvodni prikaz dejstev o projektu in modelu TVU ter predlog 
izzivov za partnerje mreže TVU. Posebno poglavje je namenjeno 
sodelovanju v mednarodnem gibanju festivalov učenja in v treh večjih 
mednarodnih projektih, v dodatkih pa so predstavljeni dobitniki 
priznanj ACS za izjemne učne in promocijske dosežke pri učenju 

odraslih v Sloveniji in andragoški kolokviji 1997-2007. 
 
Publikacija daje slutiti, da dvanajst let pomeni zaokroženo celoto, ki prinaša bogata spoznanja in 
sadove, obenem pa tudi spodbude za začetek novega, še prodornejšega življenjskega kroga, ki ga bo v 
letu 2008 obeležila tudi preselitev festivala v mesec maj, namenjena podpori slovenskemu 
predsedovanju EU. Največja vrednost publikacije pa je poskus prikaza pestrosti TVU – kar zadeva 
njegove cilje, pristope, prireditve, dosežke, predvsem pa njegove soustvarjalce. Publikacija torej 
razgrinja zgodbo o uspešnem razvoju projekta, saj vsebinski in kronološki prikazi bralca popeljejo skozi 
čas in prostor, v katerem se je TVU krepil in razraščal, obenem pa pripoveduje zgodbo o ljudeh – vseh, 
ki v poslanstvo Tedna verjamemo in vztrajno vlagamo svoj čas, trud, predvsem pa prepričanje in žar. 
 
Spletna različica publikacije je objavljena na naslovu http://tvu.acs.si/predstavitev/. 
 
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS 
 
 

Video-govorica v podporo kulturi učenja  
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Septembra bomo izdali že tradicionalno video-predstavitev dobitnikov priznanj Andragoškega centra 
Slovenije za izjemne učne in strokovne dosežke pri učenju odraslih, ki jo letos sestavlja 15 triminutnih 
video-portretov. Predvajati jih je mogoče kot enotni video-film ali posamič, če želimo nagovoriti določeno 
ciljno skupino.  
 
Nekateri letošnji dobitniki priznanj so še posebej aktualni s stališča sporočil Evropskega leta enakih 
možnosti za vse (ELEM 2007). Med njimi najdemo tako zgledne dosežke oseb s posebnimi potrebami, 
uspešne učeče se odrasle, ki so se v Slovenijo priselili iz kulturno in jezikovno drugačnega okolja, 
uspešne skupine v tretjem življenjskem obdobju ter izjemne, inovativne in požrtvovalne izobraževalce 
odraslih.  
 
Video je izvajalcem TVU na voljo brezplačno. Uporabite ga lahko kot ponazoritev načrtovanih vsebin v 
programu TVU ali kot samostojni video-dogodek v Tednu vseživljenjskega učenja. V tem primeru 
dogodek prijavite v spletni koledar prireditev festivala učenja (http://tvu.acs.si/prijava/). 
 
 
Zgledi vlečejo – zbirka tematskih video-predstavitev, namenjena promociji v izbranih ciljnih 
skupinah 
 
Ko smo pregledovali arhiv video-portretov dobitnikov priznanj, smo spoznali, da so mnogi še vedno 
aktualni in sporočilni, zato smo se odločili, da z njihovo pomočjo nagovorimo izbrane ciljne skupine, še 
posebej tiste, ki so spodbude najbolj potrebne. Celotno zbirko, ki jo bomo v naslednjih letih dopolnjevali, 
smo poimenovali Zgledi vlečejo. 
 
Z vseživljenjskim učenjem do enakih možnosti za vse1 
 
V Evropskem letu enakih možnosti za vse, ko slavimo bogastvo različnosti, smo želeli še posebej 
nagovoriti tiste med nami, ki si morajo zaradi svoje drugačnosti enakovredno vključenost v družbo šele 
izboriti. Radi bi opogumili njihove bližnje, pa tudi državne službe, ki odločajo o njihovih možnostih, in 
mlade, ki si šele oblikujejo odnos do drugačnosti, da bi postali občutljivi in razumevajoči, da bi znali 
ustvarjati okolja, v katerih bi bila drugačnost dobrodošla. Za uporabo videa v podporo mladim si še 
posebej želimo sodelovanja učiteljev državljanske vzgoje in etike, ki bi jim bil tematski video (na voljo bo 
brezplačno) lahko v veliko oporo pri pripravi vsebin, uglašenih z ELEM 2007.  
 
Video-predstavitve primerov dobre prakse smo razvrstili v tri tematske sklope:  
• Z vseživljenjskim učenjem do enakih možnosti za vse, ne glede na narodnostno, kulturno ali rasno 

pripadnost (Zgledi vlečejo I) 
• Ta tematski sklop predstavlja zgledne primere neformalnih izobraževalnih in kulturnih programov za 

prebivalce Slovenije, ki prihajajo iz tujejezičnih okolij in za pripadnike narodnih manjšin.  
• Z vseživljenjskim učenjem do enakih možnosti za vse, ne glede na invalidnost, bolezen ali 

zaostanek v razvoju (Zgledi vlečejo II)  
• Video v prvem delu predstavi invalidne osebe, ki so s pomočjo učenja in lastne kreativnosti dosegle 

enakovredno vključenost v družbo, v drugem delu pa spoznamo dejavnosti društev in skupin za 
samopomoč, s pomočjo katerih se člani lažje usposobijo za polnovredno vrnitev v socialno okolje. 

• Z vseživljenjskim učenjem do enakih možnosti za vse, ne glede na starost in družinsko ter družbeno 
okolje (Zgledi vlečejo III) 

                                                 
1
 Avtorica animacijske predstavitve je Slavica Borka Kucler. 
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• Prvi del video-predstavitev je namenjen animaciji za kakovostno življenje v starosti, drugi del pa 
uspešnim izobraževalnim oziroma podpornim programom za otroke brez staršev in otroke, žrtve 
vojn. 

 
Z učenjem svojim ciljem naproti2 
 
Ta sklop video-gradiv v zbirki Zgledi vlečejo je namenjen predvsem svetovalcem in drugim strokovnim 
delavcem v zavodih za zaposlovanje, svetovalnih središčih, središčih za samostojno učenje in drugje, 
vsekakor pa osebam, ki si prizadevajo motivirati odrasle brez poklica ali/in zaposlitve, da bi naredili prvi 
korak k oblikovanju lastne poklicne poti.  
 
Prvi DVD – Zgodnje obdobje kariere (Zgledi vlečejo IV) – je uglašen na potrebe odraslih, ki začnejo 
graditi svojo poklicno pot tako rekoč 'iz nič', le z vizijo, vztrajnostjo in podporo mentorja ali svetovalca. 
Izšel bo septembra. 
 
Kako do video-gradiv? 
 

Tematske DVD-je lahko naročite (brezplačno) na Andragoškem centru Slovenije pri Slavici Borki Kucler 
(tel.: 01 5842 574, e-naslov: borka.kucler@acs.si) ali Katarini Šešet (01 5842 578, e-naslov: 
katarina.seset@acs.si).  
 
Slavica Borka Kucler (borka.kucler@acs.si), ACS 

                                                 
2
 Avtorica video-gradiva je dr. Petra Javrh. 

 


