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Ljubljana, 6. maj 2009 
 

 
Spoštovani, 
 
v imenu organizacijskega in programskega odbora andragoškega kolokvija vas vabimo, da se udeležite 
letošnjega osrednjega strokovnega srečanja na državni ravni v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 
2009 z naslovom Izobraževanje starejših odraslih v letu ustvarjalnosti in inovativnosti, ki bo v 
sredo, 20. maja 2009, v City hotelu v Ljubljani med 8.30 in 17. uro. 
 
Z letošnjim andragoškim kolokvijem želimo: 
 opredeliti družbeno-ekonomske razloge za pospešeno spodbujanje izobraževanja v poznejših letih 

življenja, 
 pregledati nacionalne politike v pomoč izobraževanju starejših odraslih, 
 predstaviti trenutno stanje in možnosti za delo v prihodnje na področju izobraževanja starejših 

odraslih, 
 zbrati dobre prakse, ideje, sporočila in usmeritve za prihodnost ter  
 oblikovati spoznanja in priporočila za področje izobraževanja starejših odraslih. 

 
Vsebino želimo podati na inovativen način v duhu letošnjega Evropskega leta ustvarjalnosti in 
inovativnosti (http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost/2009/).  
 
Programski odbor kolokvija je k sodelovanju povabil nekatere ugledne domače strokovnjake  s tega 
področja: prof. dr. Franja Štiblarja, rednega profesorja Pravne fakultete v Ljubljani, doc. dr. Dušano 
Findeisen, predavateljico na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani in 
soustanoviteljico Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, doc. dr. Sabino Jelenc Krašovec, 
predavateljico na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani, prof. dr. Ano 
Krajnc, soustanoviteljico in predsednico Univerze za tretje življenjsko obdobje, dr. Jožeta Ramovša, 
antropologa, socialnega delavca, izrednega prof. na Fakulteti za socialno delo in predstojnika Inštituta 
Antona Trstenjaka, in druge. Pridružili pa se nam bodo tudi predstavniki ministrstev, praktiki z univerz za 
tretje življenjsko obdobje, študijskih krožkov, Zveze društev upokojencev Slovenije in še kdo. 

Rok za prijavo na kolokvij je 14. maj 2009. Izpolnjeno prijavnico lahko oddate po pošti na naslov: 
Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134 a, Ljubljana, s pripisom: 13. andragoški kolokvij, ali pa jo 
pošljete po e-pošti na naslov: tvu@acs.si.Udeležba na kolokviju je brezplačna. 
 
Podrobnejša predstavitev, preliminarni program srečanja in prijavnica so objavljeni na spletni strani: 
http://tvu.acs.si/ak/2009/. 
 
Vabimo vas torej, da se nam pridružite in tudi sami dejavno prispevate k razvoju izobraževanja starejših 
odraslih. 
 
Lepo vas pozdravljamo,  
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