
 

1 

Zapis drugega srečanja  
izvajalcev in koordinatorjev TVU 

 
(19. september 2006) 

 
 

 
V prostorih Andragoškega centra Slovenije (ACS) v Ljubljani se je na sestanku 
prijateljev TVU, 19. septembra 2006, zbralo 46 udeležencev. Približno tretjina 
udeležencev je zastopala 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. 
 
Relativno visoka stopnja udeležbe v primerjavi s prejšnjimi je sicer razveseljiva, kljub 
temu bi si zaradi plodnejše izmenjave mnenj in pobud s čim večjim številom – zlasti 
izkušenih članov mreže TVU (ta šteje okrog 500 članov!) želeli še višjo. Člani 
delovne skupine na ACS si želimo, da natančni zapisniki neudeležencem ne bi 
vzbujali občutka, da ničesar niso zamudili, temveč bi jih spodbudili, da se nam 
na naslednjih srečanjih, ki bodo vse bolj vsebinska in vse manj informativna, 
dejavno pridružijo! 
 
 
Dnevni red sestanka je bil: 
1. Kratke informacije in napotki za enajsto izpeljavo TVU (nacionalno odprtje TVU - 

letos na Jesenicah, evidentiranje izvajalcev in prireditev ter drugo) 
2. Razprava o prijavljanju na razpis MŠŠ za sofinanciranje izobraževanja odraslih 

(postavki B1-Koordinacija TVU in B2-Prireditve TVU) 
3. Razprava o prednostih in slabostih prenosa TVU na drug termin 
4. Izmenjava mnenj: TVU je priložnost za promocijo lastne dejavnosti – lahko pa je 

veliko več kot to! 
5. Razno 
 
AD 1: Kratke informacije in napotki za enajsto izpeljavo TVU 
 
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik je predvsem za nove člane mreže TVU predstavila 
strukturo in kratko vsebino nalog, ki jih opravlja oziroma je opravil Andragoški center 
Slovenije za projekt TVU: 
 
Nacionalna koordinacija: 
 

Prireditve na državni ravni: 

 Konceptualno-razvojne naloge 
 Sodelovanje z izvajalci na krajevni 

ravni 
 Nacionalna promocija (vizualna, 

medijska) 
 Mednarodno sodelovanje 

 

 Nacionalno odprtje TVU 
 Priznanja ACS 2006 ter 10-letnica 

podeljevanja priznanj ACS 
 Andragoški kolokvij 2006 in 10-letnica 

organiziranja kolokvija 
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Pri konceptualno-razvojnih nalogah je udeležence opozorila na prenovljeni 
strateški načrt TVU, objavljen na spletni strani projekta, in jih povabila, da sporočijo 
svoja mnenja in pobude. Drug pomemben rezultat dela na tem področju so 
Izhodišča za prenos Nacionalnega odprtja TVU na lokalno raven, tretji pa 
Poslovnik Nacionalnega odbora za TVU. Opozorila je, da je Nacionalni odbor TVU 
(NO TVU) sicer obravnaval vsebinski načrt projekta za leto 2006, ne pa tudi 
finančnega, saj je slednji sestavni del letnega načrta ACS, ki ga financerja, 
Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) ter Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve (MDDSZ), še nista potrdila. Iz tega razloga gradivo še ni šlo na sejo Vlade 
RS, ki naj bi izdala sklep o pokroviteljstvu nad projektom TVU ter potrdila nacionalni 
pomen festivala učenja. 
 
Nevenka Kocijančič je na kratko predstavila Izhodišča za prenos Nacionalnega 
odprtja TVU na lokalno raven ter povedala, da bo ta dogodek letos izpeljan v petek, 
13. oktobra, v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Povabila je predstavnika 
Organizacijskega odbora za TVU pri Občini Jesenice (OO za TVU), gospoda Srečka 
Krča, da predstavi njihov pogled na bližajočo se prireditev. Srečko Krč se je zahvalil 
za izkazano zaupanje ter poudaril, da bo organizacija odprtja TVU prispevala k 
popularizaciji vseživljenjskega učenja v občini in da bo dodatna spodbuda 
sodelujočim izvajalcem TVU. Festival učenja bo na Jesenicah organiziran že devetič, 
osrednja tema, t.j. izobraževanje in usposabljanje za delo, je povezana z Evropskim 
letom mobilnosti delavcev, vsa leta pa si OO za TVU prizadeva projekt TVU 
povezovati z razvojnimi načrti vzgoje in izobraževanja v občini. Povabil je prisotne, 
da se odprtja udeležijo v čim večjem številu, Nevenka Kocijančič pa je opozorila, da 
bo ACS 13. oktobra ob 9.15 organiziral prevoz na Jesenice izpred poslovne stavbe 
ACS na Šmartinski 134a v Ljubljani. Prijave za prevoz sprejema tajništvo ACS 
(telefon 01 5842 560 oziroma e-mail info@acs.si) do 6. oktobra. 
 
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik je pojasnila, da izvajalca Nacionalnega odprtja potrdi 
NO TVU na predlog Andragoškega centra Slovenije, slednji pa izbera in se 
preliminarno dogovori z enim od območnih ali tematskih koordinatorjev, ki že vrsto let 
uspešno delujejo in izpolnjujejo določene pogoje za izpeljavo te prireditve. Povabila 
je koordinatorje, da stopijo z njo v stik, če želijo v prihodnjem letu/letih izpeljati 
nacionalno odprtje TVU. 
 
Alenka Mavsar je prisotne opozorila na nekatera dejstva o njihovem vključevanju v 
informacijski sistem projekta TVU, in sicer o: 
a) prijavi dejavnosti v TVU 2006: 
- za sodelovanje v projektu TVU je obvezna prijava  
- informacije glede prijave so na naslovu http://tvu.acs.si/prijava 
- obstajata dve vrsti prijave:  

o pisno po pošti s prijavnico (klasična prijava); ta je dostopna v TVU-
Novičkah št. 1/2006, objavljena pa je tudi na prej omenjeni spletni strani  

o prek interneta – aplikacija za vnos (internetna prijava), objavljena na isti 
spletni strani 

- zbiranje prijav: do 1. oktobra 2006; kasneje so možne le dopolnitve (pri internetni 
prijavi so popravki možni tudi kasneje) 

 
b) koledarju prireditev TVU 2006: 
- dostopen na naslovu http://tvu.acs.si/koledar (prvič objavljen v začetku oktobra)  
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- dodane bodo izpopolnjene možnosti iskanja (napredno iskanje) 
- možnost izvoza podatkov v Excel za potrebe lokalnih tiskanih ali spletnih 

koledarjev prireditev 
 
c) anketi TVU 2006: 
- poročanje o TVU 2006 bo izpeljano s prenovljenim anketnim obrazcem 
- izpolnjen anketni obrazec s strani šole oz. vrtca je pogoj za izdajo potrdila za 

napredovanje v naziv za zaposlene v vzgoji in izobraževanju 
- vsi anketni obrazci TVU 2006 bodo na voljo po TVU na spletni strani TVU “V 

žarišču” (http://tvu.acs.si/zarisce/) 
- zbiranje anket do 20. novembra 2006 
 
d) temeljnih virih informacij o TVU 2006: 
- PRIJAVA: http://tvu.acs.si/prijava/, zbiranje: do 01. oktobra 2006 
- SPLETNI KOLEDAR PRIREDITEV: http://tvu.acs.si/koledar/ 
- ANKETA TVU: http://tvu.acs.si/zarisce/, zbiranje: do 20. novembra 2006 
- STIKI: 

 nacionalna koordinacija: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, 01/58 42 567, 
zvonka.pangerc@acs.si 

 prijava: Alenka Mavsar, 01/58 42 557, alenka.mavsar@acs.si 
 nacionalno odprtje TVU 2006: Nevenka Kocijančič, 01/58 42 595, 

nevenka.kocijancic@acs.si 
 priznanja ACS in promocija: Slavica Borka Kucler, 01/58 42 574, 

borka.kucler@acs.si  
 
Druge teme: 
Ga. Tanja Gostiša iz VITRE Cerknica je predlagala, da ACS ob koncu leta organizira 
evalvacijski sestanek mreže TVU, na katerem bi razpravljali o napakah, težavah, 
novih priložnostih in uspehih ter predlogih za TVU 2007. ACS je pobudo, ki je bila 
izražena že lani, sprejel in napoveduje evalvacijski sestanek TVU v torek 5. 
decembra 2006 ob 10. uri. 
 
Tema posameznega Evropskega leta ni vedno primerna kot osrednja tema TVU – 
smiselno bi bilo določiti temo ali celo več tem, ki bi bolje uresničevale temeljno 
poslanstvo festivala učenja. 
 
Letos je NO TVU potrdil podaljšani uradni termin TVU: tako kot do zdaj štejejo vse 
prireditve, izpeljane v tretjem tednu v oktobru (16. do 22. oktober 2006), poleg tega 
pa tudi tiste, ki bodo izpeljane izven uradnega termina, vendar v času od 1. 
septembra do 15. decembra 2006. Velja pa, da naj izvajalci vse prireditve v 
razpisanem roku prijavijo na ACS, da svoja prizorišča opremijo s promocijskim 
gradivom TVU in da prireditve uresničujejo cilje projekta TVU (glej letni ali strateški 
načrt projekta). 
 
Izvajalec, ki na sestanek sicer ni mogel priti, je postavil vedno aktualno vprašanje o 
(brez)plačnosti prireditev TVU. Načeloma  velja, da so prireditve TVU za udeležence 
brezplačne, saj želimo v festivalu učenja zagotoviti čim večjo dostopnost 
izobraževalnih, promocijskih in družabnih prireditev za vse ljudi. Le v primerih, ko gre 
za delavnice, v katerih pride do večjih materialnih stroškov (gradiva ipd.), je 
upravičeno vpeljati določeno nadomestilo organizatorju za te stroške. V primeru, da 
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organizator za dano prireditev pobira vstopnino, ni upravičen iste prireditve vključiti v 
zahtevek za sofinanciranje TVU iz razpisa MŠŠ! 
 
 
AD 2: Javni razpis MŠŠ za sofinanciranje izobraževanja odraslih (postavki B1-
Koordinacija TVU in B2-Prireditve TVU) 
 
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik je bila letos prvič članica komisije za presojo 
prispelih prijav. Opazila je vrsto zadev, ki bi jih bilo mogoče izboljšati – tako kar 
zadeva vsebino razpisa kot tudi postopek prijavljanja in vsebino prijav. Udeležence je 
seznanila z vsebino letošnjega razpisa, načinom prijave, pogojih za kandidiranje, 
merilih za izbor, tarifnimi razredi in izpolnjevanjem obrazcev – glej Prilogo 2. Razpis 
bo tudi v prihodnje izpeljan za TVU iz predhodnega koledarskega leta, zato so se 
prisotni strinjali, da je smiselno že v fazi priprave letošnjega TVU paziti na to, da bo 
TVU 2006 čim bolj prilagojen določilom in vsebini razpisa. Udeležence je zato 
pozvala: 
- naj se na razpis prijavljajo, saj je bilo letos razmeroma malo prijav (razpis bo 

naslednje leto izšel predvidoma maja oz. junija, po sprejetju Letnega načrta 
izobraževanja odraslih), 

- naj razpisna merila upoštevajo že pri pripravi TVU 2006 (zlasti kvantitativna), 
- naj bodo zelo pozorni na razpisna pravila in navodila (naslov, roki, dokazila, 

priloge…), 
- naj priložijo seznam in število (pod)izvajalcev oziroma  prireditev. 
 
Povedala je tudi, da si bo ACS prizadeval za: 
- možnost, da preko svojega člana v razpisni komisiji vpliva na vsebino razpisa v 

fazi njegove priprave za l. 2007 (za TVU 2006!), 
- usklajenost razpisne dokumentacije z dokumentacijo ACS (prijava, anketa), 
- seznanitev mreže TVU z določili in objavo razpisa. 
 
Udeleženci so se strinjali, da merila morajo biti in da ni mogoče delati izjem, 
pozdravili pa so dozdajšnje obveščanje ACS o objavi razpisa in si ga želijo tudi v 
prihodnje (zlasti tisti, ki ne delujejo v sistemu formalne vzgoje in izobraževanja). 
 
Dan je bil predlog, da ACS za koordinatorje v prihodnje izdaja potrdilo o tem, da so 
delovali kot območni ali tematski koordinatorji; s tem pri prijavi ni več potreben 
dokument, ki dokazuje izobraževalno dejavnosti posamezne ustanove. TVU namreč 
presega področja izobraževanja in posega tudi v druge resorje, ki prav tako 
prevzemajo pomembno vlogo pri udejanjanju kulture vseživljenjskega učenja. 
 
Potrebno je razmejiti določili razpisa, ki po eni strani zadevata potrebo iz okolja 
(dokazano z izjavo župana/županov) ter inovativnost, zato da se ne bosta 
izključevali. 
 
Obveljal je dogovor, da se o prijavljanju na razpis pogovorimo na prvem sestanku 
mreže TVU v letu 2007 (predvidoma v torek, 15. maja 2007), o njegovi objavi pa - 
tako kot doslej - obveščamo prek spletne strani, e-pošte, foruma ipd. 
 
 
AD 3: Razprava o prednostih in slabostih prenosa TVU na drug termin 
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Prenos TVU na drug, predvidoma spomladanski termin bi načeloma omogočil 
financiranje TVU v istem koledarskem letu, poleg tega pa je v maju in juniju leta 2007 
načrtovana intenzivna promocija Strategije vseživljenjskega učenja za Slovenijo; s 
sočasnim TVU bi lahko ta prizadevanja le še okrepili. 
 
Udeleženci sestanka so nizali prednosti (+) in slabosti (-)  
a) tradicionalnega termina (tretji teden v oktobru, oziroma širši termin: od 1. 

septembra do 15. decembra) oziroma  
b) prenosa TVU na spomladanski termin: 
 
AD a) Tradicionalni termin: 
- stalnost + 
- prepoznavnost + 
- TVU spremlja vstop v novo šolsko/študijsko leto + 
- oktober vsebinsko ni preobremenjen +  
- spočitost +  
- stara navada je železna srajca + 
  
AD b) Spomladanski termin (maj):  
- sočasna promocija Strategije vseživljenjskega učenja v letu 2007 + 
- financiranje bi lahko izpeljali v istem koledarskem letu +  
- vendar bi to pomenilo izpad financiranja za eno leto - 
- neugoden termin za šole -  
- neugoden termin za ruralno prebivalstvo (delo na polju) - 
  
Razprava je pokazala, da sprememba termina TVU ni utemeljena, saj z njo ne bi 
dovolj pridobili, kvečjemu bi izgubili enoletno financiranje, zapravili pa tudi stalnost, ki 
je pomemben element promocije. Obveljal je predlog, da TVU ostane v tretjem tednu 
oktobra (s podaljšanim intervalom od 1. septembra do 15. decembra).  
 
 
AD 4: Izmenjava mnenj: TVU je priložnost za promocijo lastne dejavnosti – 
lahko pa je veliko več kot to! 
 
Slavica Borka Kucler je v želji, da vsi sodelujoči v TVU razširijo pojmovanje 
poslanstva TVU, ki ni in ne sme biti le promocija lastne dejavnosti, predstavila pomen 
nekaterih promocijskih prijemov ACS, namenjenih celotni mreži TVU. Z Nevenko 
Kocijančič sta predstavili skupno promocijsko gradivo TVU, predvsem pa: 
- zgibanko, ki je letos na voljo v veliko večjem obsegu in naj bi dosegla vse 

udeležence prireditev TVU,  
- TVU-Novičke, spletne strani TVU in e-razglednico,  
- video in TV- oziroma MM-promocijo dobitnikov priznanj kot zgledov učečih se.  
  
Posebni poudarki:  
S TVU promoviramo temeljne vrednote vseživljenjskega učenja:  
- s pomočjo učenja narediti kaj dobrega zase in za druge oz. za skupnost, 
- poudarjati pogum za kasnejše vstopanje v izobraževanje,  
- razvijati zmožnosti, znanja in veščine, 
- razvijati samopodobo oz. samozaupanje,  
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- razvijati učeče se skupine/skupnosti itd. 
 
126 primerov dobre prakse (predvajanje video-portreta): 
Promocija je učinkovita, ko zajame vse človekove čute, kar najlaže dosežemo z 
življenjskimi zgodbami, posredovanimi z videom, predvsem prek TV! TV namreč 
doseže tudi učno povsem nedejavne.  
 
Izvajalcem so na voljo spletne strani, opremljene z video-predstavitvami (glej na 
primer http://tvu.acs.si/priznanja/2005/priznanje.php?leto=2005&n=2), primeri dobre 
prakse na različnih video-prenosnikih. 
 
Za predvajanje videa je smiselno pritegniti šole; učenci si lahko zglede učečih se 
posameznikov, skupin, društev … ogledajo na posebnih TVU-dogodkih ali pri urah 
državljanske vzgoje. 
 
Od izvajalcev in koordinatorjev pričakujemo, da bodo za predvajanje video-portretov 
po TV navdušili kabelske in lokalne TV-postaje. Če je le mogoče, naj predvajajo 
celotni video s komentarjem koordinatorjev ali drugih izvajalcev TVU oziroma z 
reportažnim zapisom o TVU dogodkih v lastnem okolju. Odmevni so tudi intervjuji 
dobitnika priznanja iz matičnega okolja. 
 
V okoljih, kjer župan še ni dejaven v TVU, bi bilo dobrodošlo, da bi ga koordinatorji 
oziroma izvajalci vključili v dogajanje. 
 
Predlog v zvezi z e-razglednico (VITRA Cerknica): zunaj mestnega okolja so ljudje 
slabo e-pismeni in večinoma nimajo dostopa do interneta, zato bi bili bolj kot e-
razglednice veseli info-kocke ali natisnjenih razglednic.  
 
 
AD 5: Razno 

 
Ker so bili na sestanku tudi izvajalci, ki se v TVU šele vključujejo, smo prikazali 
pisano paleto prireditev, organiziranih po Sloveniji v festivalskem času. 
 
Ga. Tatjana Gostiša je poudarila, da VITRA TVU predstavlja v vseh mednarodnih 
projektih, v katerih sodelujejo. Če je le mogoče, vključujejo v prireditve po Sloveniji 
tuje udeležence (projekt Leonardo da Vinci: izkustveno učenje – 15 udeležencev bo v 
oktobru na enomesečni izmenjavi praks). 
 
Sestanek je trajal do 12.00; po njem sta bila razdeljena plakat in zloženka TVU 2006. 
 
 
 
Zapisala: 
mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
v sodelovanju z Nevenko Kocijančič, Slavico Borko Kucler in Alenko Mavsar 
 
 
Ljubljana, 28. september 2006 
 


