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 TVU-Novičke so skupno glasilo
izvajalcev izobraževanja in učenja v Sloveniji, 
ki jih združuje zanimanje za projekt Teden vseživljenjskega učenja in dejavno 
sodelovanje v njem. Bilten je namenjen obveščanju o pripravljalnih, temeljnih, 
spremljajočih in sklepnih dejavnostih Tedna, spodbujanju in koordiniranju 
sodelujočih ter izmenjavi njihovih izkušenj.
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6 Kako postaviti in poslati svojo e-razglednico?

Do e-razglednice lahko pridete prek spletne strani TVU (na desni strani spodaj prek 
opcije e-razglednica) ali neposredno prek naslova http://tvu.acs.si/razglednica. 

Takoj se vam bo odprlo okno z različnimi elementi: na levi je predel, namenjen 
sporazumevanju, na desni pa je motiv razglednice, ki ga boste interaktivno 
oblikovali povsem sami s pomočjo elementov, razpostavljenih na dnu.

Najprej v okenca napišite vaš in naslovnikov elektronski naslov, v večje okence 
pa sporočilo naslovniku. Na desni strani je postavljen motiv razglednice, ki  
pa je na začetku še prazen, siv. S klikom na opcijo Samodejno razporedi razglednico 
lahko uporabite že pripravljene motive, lahko pa elemente postavljate po svoje. 
Zavoljo interaktivnega pristopa pri oblikovanju motiva bo vaša razglednica 
povsem unikatna. Tehnično je to izpeljano s pomočjo funkcije povleci in spusti 
(primer: z miškinim kazalcem se postavite na izbrani element, npr. rožico, kliknite 
in držite gumb toliko časa, dokler je ne odložite na želeno mesto). S klikom na 
posamezni obarvani kvadratek lahko spreminjate tudi ozadje razglednice.

Preden razglednico pošljete, kliknite na opcijo Predogled razglednice in se 
prepričate, ali ste vpisali prave podatke, predvsem naslovnikov elektronski naslov. 
Ob morebitnih težavah pri uporabi te zanimive aplikacije vam bom z veseljem 
priskočil na pomoč.

Franci Lajovic (franci@acs.si), zunanji sodelavec ACS

Osrednja tema: Priznanja ACS za izjemne učne in strokovne 
dosežke v izobraževanju odraslih v Sloveniji za leto 2006

 V desetih letih 126 primerov kulture učenja, ki navdihujejo!

Pred desetimi leti Slovar slovenskega knjižnega jezika še ni poznal besede 
‘vseživljenjski’. Toda vizionarji se ne ustrašijo samih sebe, ko odkrijejo, da so kot 
‘glas vpijočega v puščavi’. Tako je bilo tudi s tistimi, ki so sredi devetdesetih let 
minulega stoletja zasnovali Teden vseživljenjskega učenja, da bi tako v najširših 
plasteh prebivalstva, pa tudi med strokovnjaki, uveljavili novo razsežnost kulture 
učenja. Med prvimi pomembnejšimi koraki v snovanju novega projekta je bila 
odločitev o podeljevanju priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne 
dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri 





8 priznanja prizadevnim posameznikom in učečim se skupinam ter izjemnim 
izobraževalcem, ustanovam, podjetjem in lokalnim skupnostim za posnemanja 
vredne dosežke na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih. 
Doslej smo torej že desetkrat sejali. In sadovi niso izostali, le meriti jih je težko, 
saj je socialno učenje odvisno od mnogih dejavnikov; sadovi pa lahko privzemajo 
najrazličnejše oblike. Veseli pa smo, da se danes ljudje manj bojijo vnovičnega 
vstopanja v izobraževalne ustanove, da vidijo v lastnem učenju ter v poučevanju 
odraslih ključ do novih zaposlitvenih oziroma ustvarjalnih možnosti, pa tudi 
priložnost za samouresničitev in pomoč drugim. Zdi se nam, da smo vendarle iz 
leta v leto bliže tisti novi vrednosti, ki smo jo skušali izraziti s sloganom Slovenija, 
učeča se dežela. 

Slavica Borka Kucler (slavica.borka.kucler@acs.si), ACS

 Dobitniki priznanj ACS za leto 2006

 Priznanja posameznikom/-cam za izjemne učne uspehe in 
bogatitev lastnega znanja

 Olga Oserban iz Celja

Predlagateljica: Ana Jasmina Oseban

»Nikoli ni prepozno za odločilni korak.«

Olga Oserban izhaja iz težkih socialnih razmer, v katerih si ni mogla privoščiti 
izobrazbe, po kateri je hrepenela. »Vedno sem si želela biti trgovka,« pripoveduje, 
»pa v mladosti ni bilo možnosti, ker nas je bilo veliko doma in smo morali čim prej  
v službe. Potem sem se poročila in imela otroke ..., vedno je kaj prišlo vmes!«
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