
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pomembni datumi TVU 2011 
 
Prva seja Nacionalnega odbora za TVU  18. februar 2011 ob 9.00 
Prvo srečanje izvajalcev in koordinatorjev TVU in delna 
razdelitev promocijskega gradiva TVU 2011 

3. marec 2011 ob 10.00 

Rok za oddajo Pisne namere o prevzemu vloge koordinatorja 
TVU 2011   

15. marec 2011 

Prijava dejavnosti v TVU 2011 
(prek interneta, po e-pošti ali pošti)           

od 15. marca do 22. aprila 2011 

Razpis za prireditve TVU 2011 
 

1. april 2011 

Drugo srečanje izvajalcev in koordinatorjev TVU, namenjeno 
usposabljanju za učinkovitejše sodelovanje z mediji, dodatnim 
informacijam o pripravah na TVU 2011 ter razdelitvi 
promocijskega gradiva  

4. april 2011 ob 10.00 

Objava spletnega koledarja TVU 2011 prva uradna objava 30. aprila 2011,  
sicer pa sprotno objavljanje 

TVU-Novičke 1/2011 april 2011 
Novinarska konferenca organizatorja odprtja 12. maj 2011 10.00 
Nacionalno odprtje TVU s podelitvijo priznanj ACS  12. maj 2011 ob 11.00 
Nacionalna novinarska konferenca ob  začetku TVU 2011 16. maj 2011 ob 10.00 
Uradni termin TVU 2011 
Razširjeni termin TVU 2011 

od 16. do 22. maja 2011 
od 1. maja do 30. junija 2011 

15. andragoški kolokvij 26. maj 2011 ob 9.00 
Zbiranje anket o izpeljavi dejavnosti TVU 2011 od 1. junija do 31. julija 2011 
Razpis za priznanja ACS za promocijo učenja in znanja za leto 
2011 

od 15. septembra do 14. oktobra 2011 

Izbor dobitnikov priznanj ACS za promocijo učenja in znanja za 
leto 2011 

november 2011 

 
 

Dogodki na mednarodni ravni: 
 
Drugo srečanje projekta SLS*: delavnica na temo Vloga 
prostovoljnega dela pri organizaciji festivala učenja in obisk 
irskega Festivala učečih se 

19.–22. februar 2011, 
Dublin, Irska 

Tretje srečanje projekta SLS: delavnica na temo Večje 
vključevanje medijev v festival učenja ter uporaba novih medijev 
in sodelovanje na Tednu vseživljenjskega učenja 

11.–14. maj 2011,  
Žalec/Ljubljana, Slovenija 

Četrto srečanje projekta SLS: delavnica na temo Večje 
vključevanje učečih se v promocijo učenja ter sodelovanje na 
estonskem Tednu učečih se odraslih  

 
6.–9. oktober 2011,  

Talin, Estonija 
*Projekt Širimo semena učenja (Sowing the Learning Seeds – SLS) 


