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Zapis prvega srečanja 
izvajalcev in koordinatorjev TVU 

(25. maj 2007) 
 

 
 
V prostorih Andragoškega centra Slovenije (ACS) v Ljubljani se je na sestanku prijateljev TVU, 25. maja 2007, 
zbralo 35 udeležencev. Sedemnajst 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. 
 
Dnevni red sestanka: 
1. Pogled na dosežke in spoznanja TVU 2006 
2. Priprave na TVU 2007 
3. TVU 2008 – predstavitev novih zamisli 
4. Razno 
 
AD 1: Pogled na dosežke in spoznanja TVU 2006 
 
Vodja projekta TVU, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS, je uvodoma pozdravila in se zahvalila vsem 
prisotnim kot tudi drugim prijateljem TVU, ki so s skupnimi močmi prispevali k temu, da je tudi lanska izpeljava 
projekta uspela. Kot najpomembnejši dosežek na državni ravni je izpostavila prenos Nacionalnega odprtja 
TVU na lokalno raven. Slovesnost se je po desetih letih preselila iz Ljubljane, kjer jo je organiziral Andragoški 
center Slovenije, na Jesenice. Uspešno jo je izpeljal Organizacijski odbor za TVU pri Občini Jesenice, njihova 
predstavnica, ga. Maja Radinovič Hajdič, direktorica LU Jesenice, pa je dodala, da je dogodek zanje pomenil 
velik izziv, hkrati pa tudi dobrodošlo priložnost za promocijo.  
 
TVU 2006 je s 474 prireditelji, 4.050 dogodki, 107.317 obiskovalci in blizu 1.500 medijskimi prispevki po vsej 
državi vnovič potrdil svoj status nacionalno pomembne manifestacije. Alenka Mavsar, ACS, je predstavila 
nekatere rezultate analize podatkov, ki jih je ACS prejel z anketami in ki zagotavljajo 60-odstotno povratno 
informacijo, zadevajo pa ne le količinske, temveč tudi kakovostne vidike projekta. Povzetek analize bo 
objavljen v prvi letošnji izdaji TVU-Novičk, ki bo izšla v začetku junija, celotna analiza pa bo objavljena tudi na 
spletni strani (http://tvu.acs.si). 
 
Sofinanciranje TVU 2006 bo zagotovljeno z razpisom MŠŠ za sofinanciranje izobraževanja odraslih; izšel bo 
predvidoma konec junija, saj je vezan na sprejetje Letnega programa izobraževanja odraslih 2007.  
 
AD 2: Priprave na  TVU 2007 
 
Preliminarni načrt TVU 2007 bo prav tako objavljen v TVU-Novičkah 3/2006 oziroma 1/2007. Uradni termin 
Tedna  je 15. do 21. oktober, tako kot lani pa bo veljal tudi razširjeni termin (od 1.9. do 15.12. 2007).  
 
Osrednjo temo letošnjega TVU določa Evropsko leto enakih možnosti za vse (ELEM), 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. Udeleženci so prejeli pisno informacijo o ELEM 2007, iz 
katere izhaja, da naj bi na tematsko obarvanih prireditvah TVU osvetlili vlogo izobraževanja odraslih in 
vseživljenjskega učenja pri preseganju diskriminacije, do katere lahko pride na osnovi šestih okoliščin: spola, 
rase ali narodne pripadnosti, verskega ali drugega prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. 
Tako bi prispevali k uresničevanju ciljev ELEM 2007 - osveščanje javnosti glede pravic do enakosti in 
nediskriminacije, spodbujanje razprav o povečani zastopanosti diskriminiranih skupin in uravnoteženem 
sodelovanju moških in žensk, spodbujanje in priznavanje različnosti in enakosti ter uveljavljanje tesneje 
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povezane družbe, ki bo temeljila na medsebojnem spoštovanju – na področju izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja. Vodilo dejavnosti naj bo slogan Pravični družbi naproti. 
 
Prijav na lanski evalvacijski sestanek koordinatorjev TVU je bilo premalo, zato je odpadel, za letos pa so se 
udeleženci dogovorili, da naj bo sestanek izpeljan konec oktobra oziroma v začetku novembra. Njegov namen 
je ovrednotenje TVU 2007 ter dopolnitev Skupnih priporočil za koordinatorje. 
 
Kar zadeva sodelovanje z mrežo TVU, je Alenka Mavsar predstavila pogoje vključevanja: 
 
Prijava za sodelovanje v projektu TVU je obvezna in naj bo izpeljana pravočasno:  
- informacije glede prijave ter obrazci so na naslovu http://tvu.acs.si/prijava; 
- obstajata dva načina prijave:  

o pisno po pošti s prijavnico (klasična prijava) – dostopna v TVU-Novičkah št. 1/2007 (izidejo v 
juniju), objavljena tudi na spletni strani TVU, 

o preko interneta – aplikacija za vnos (internetna prijava); 
- zbiranje prijav bo potekalo od 1. avgusta do 20. septembra 2007; kasneje so možne le dopolnitve (pri 

internetni prijavi možni popravki tudi kasneje). 
 
Internetna prijava: 
- lanskoletni izvajalci bodo prejeli uporabniško ime in geslo vnaprej po pošti (koordinatorji tudi za 

podizvajalce, če so lani zanje vnašali podatke); 
- za vse druge je potrebna registracija: na strani http://tvu.acs.si/prijava/ je treba izpolniti predvideni obrazec 

za registracijo oz. vpis ustanove med izvajalce TVU in poslali vam bomo uporabniško ime in geslo. 
 
Novost: Pisna namera o prevzemu vloge koordinatorja 
- namero o prevzemu vloge koordinatorja v TVU 2007 je treba pisno izraziti na posebnem obrazcu (junija bo 

objavljen na spletni strani TVU); 
- rok za oddajo pisne namere o prevzemu vloge koordinatorja je 1. julij 2007; 
- ustanova - koordinator naj deluje v skladu s priporočili za koordinatorje (objavljena so na spletni strani 

http://tvu.acs.si/koordinatorji/. 
 
Druge podrobnosti so v Prilogi 2. 
 
Borka Kucler, ACS, je spregovorila o dobitnikih priznanj ACS za izjemne učne in strokovne dosežke – 
Komisija jih je pred kratkim izbrala 15, vseh skupaj je zdaj 141. Tečejo priprave video-predstavitev, 
spodbudila pa je prisotne, da te predstavitve posredujejo lokalnim TV postajam in jih uporabijo v okviru 
lastnega programa prireditev TVU, zato da čim bolj sodelujemo pri animaciji posameznikov in ciljnih skupin s 
pomočjo teh zglednih primerov. Potrebe po DVD, mini-DV in VHS nosilcih je treba opredeliti ob prijavi 
dejavnosti. 
 
Borka Kucler je napovedala tudi skupno promocijsko gradivo – elektronske različice bodo objavljene na 
spletni strani http://tvu.acs.si/gradivo/, od tiskanih pa je že na voljo plakat TVU 2007 (brezplačno ga je mogoče 
dobiti na ACS, v sobi 218). Zgibanka TVU bo letos pripravljena v elektronski obliki v dveh različicah in bo v 
juniju na voljo na spletni strani za prireditelje TVU, da jo dopolnijo s svojimi vsebinami; tiskane zgibanke letos 
ne bo. Napovedala je tudi izdajo treh številk TVU-Novičk in papirne kocke. Kot novost letošnjega TVU je 
napovedala tiskano razglednico, ki bo na voljo v večjih količinah. Izvajalci in koordinatorji naj podatek o želeni 
količini razglednic javijo čim prej, npr. v odzivu na prejeti zapisnik. 
 
V okviru mednarodne dejavnosti TVU bo izšla končna publikacija projekta IntALWinE v slovenskem jeziku – 'S 
festivalskimi zvoki za večjo pozornost', v pripravi pa so tudi: publikaciji '12 let TVU' in '11 let priznanj ACS' ter 
tematske kompilacije video-predstavitev dobitnikov priznanj za animacijo izbranih ciljnih skupin. 
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Tečejo dogovori med ACS in Občino Postojna ter LU Postojna (obe ustanovi sodelujeta v TVU vse od leta 
1996!) o tem, da bi bilo Nacionalno odprtje TVU letos izpeljano v Postojni. Predstavnica Občine, ga. 
Romana Derenčin, je potrdila njihovo pripravljenost, da sodelujejo z ACS v skladu z Izhodišči za prenos  
nacionalnega odprtja TVU na lokalno/območno raven in prireditev organizirajo v njihovem kraju. Na prvem 
sestanku, 22. 5., je nastal prvi osnutek Akcijskega načrta, ki ga bodo partnerji dopolnjevali. Prisotne je 
povabila, da se odprtja, ki bo 12. oktobra, udeležijo in obiščejo tudi dogodke, ki jih načrtujejo po sami 
slovesnosti. 
 
Enajsti andragoški kolokvij bo 16. oktobra na temo 'Za učenje ni nikoli prepozno', vezano na Sporočilo 
Evropske komisije o izobraževanju odraslih (2006). 
 
AD 3: TVU 2008 – predstavitev novih zamisli  
 
Zvonka Pangerc Pahernik je predstavila zamisel o tem, da bo TVU 2008 organiziran maja naslednje leto. 
Razlogov za to je več: 
- TVU 2008 lahko - v okviru slovenskega predsedovanja EU - podpre dogodke na področju izobraževanja 

odraslih oziroma vseživljenjskega učenja; s tem pridobi možnost veliko večje promocije (politične, 
medijske, strokovne); 

- TVU 2008 bo okvir za EU konferenco 'Za učenje ni nikoli prepozno', ki jo je prijavil konzorcij institucij 
(ZLUS kot prijavitelj, ACS, CMEPIUS, Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah v 
Sloveniji ter Združenje izobraževalnih institucij, g.i.z.) v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Če bo 
prijava uspela, bo konferenca izpeljana 19. in 20. maja 2008, TVU 2008 pa bomo odprli dan prej, v 
nedeljo, 18. maja, sicer pa bo v ožjem okviru trajal od 19. do 25. maja 2008;  

- TVU in razpis za MŠŠ za sofinanciranje izobraževanja odraslih se bosta nanašala na isto leto; res pa je, 
da bo izostalo eno leto, t.j. sofinanciranje TVU 2007, za katerega bodo morali prireditelji najti druge vire 
(lastne, lokalne, druge razpise, sponzorstva ipd.); verjetno je, da se bo obseg dejavnosti v TVU 2007 
zaradi tega zmanjšal, toda če želimo prekiniti začarani krog zamaknjenega financiranja, je ta rez 
neizogiben; 

- odpre se možnost organiziranja prireditev na prostem – v anketah je bil ta predlog večkrat izražen; 
- odpre se možnost spodbujanja za jesenske vpise v programe in dejavnosti – zdaj se TVU začne, ko je 

večina vpisov že mimo; 
- majski termin odpira tudi možnost predstavitve in počastitve učnih dosežkov iztekajočega se (šolskega) 

leta. 
 
Udeleženci sestanka so zamisel sprejeli z naklonjenostjo, le predstavniki osnovnih in srednjih šol so omenili, 
da je v tem času na šolah veliko drugega dela, zato so predlagali, da je maj 2008 poskusni termin, utemeljen 
zaradi slovenskega predsedovanja, da pa – v primeru, da bo evalvacija pokazala izrazite slabosti tega termina 
– ponovno razmislimo o uradnem terminu TVU. Ne gre tudi pozabiti na možnost razširjenega termina, ki bo 
obstajala tudi v TVU 2008, tako da bo mogoče prireditve izvajati tudi nekoliko prej in po tednu od 19. do 25. 
maja. 
 
AD 4: Razno 
 
Obravnavane teme bodo predmet prvega letošnjega sestanka Nacionalnega odbora za TVU v juniju, katerega 
novo članstvo pravkar sestavljamo; predstavnica izvajalcev in koordinatorjev TVU v NO TVU je gospa Tatjana 
Gostiša iz Vitre Cerknica. 
 
Sestanek je trajal do 11.45; po njem je bil razdeljen plakat TVU 2007. 
 
Zapisala: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
Ljubljana, 29. maj 2007 


