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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2009

od 11. do 17. maja 2009

(razširjeni termin od 1. maja do 30. junija 2009) 

Posebnosti TVU 2009:

• TVU ohranja pomladni termin in časovno širino 2 mesecev

• Tri vodilne teme:

� Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti  (ELUI);

� Izobraževanje starejših odraslih; 

� Učenje – zanesljiva pot iz krize!

• Podelitev priznanj ACS 2008 za izjemne dosežke pri učenju 
odraslih 

• Nacionalno odprtje v Novem mestu – v petek, 8. maja

• 13. andragoški kolokvij: Izobraževanje starejših odraslih v 
letu ustvarjalnosti in inovativnosti – Ljubljana, 20. maj.

Pripravila: Zvonka Pangerc Pahernik

Vloga Andragoškega centra v projektu TVU:

Pripravila: Zvonka Pangerc Pahernik

Nacionalna koordinacija:

• Konceptualno-razvojne 
naloge

• Sodelovanje z izvajalci 
na krajevni ravni

• Nacionalna promocija 
(vizualna, medijska)

• Mednarodno 
sodelovanje

Prireditve na državni ravni:

• Soorganizacija nacionalnega 
odprtja TVU

• Podelitev priznanj ACS 2008 
15 novim dobitnikom

• Razpis za priznanja ACS 2009

• 13. andragoški kolokvij

Konceptualno-razvojne naloge v TVU 2009:

• Upravljanje projekta: 
– sodelovanje v komisiji MŠŠ za javni razpis na področju IO

• Uveljavljanje strategije vseživljenjskosti učenja
– sodelovanje na posvetih ravnateljev vrtcev, OŠ in SŠ
– predstavitev promocijskega gradiva TVU na CONFINTEA VI

• Tematska obarvanost TVU 2009: 
– ELUI 2009 – prvi dogovori z nacionalnim koordinatorjem, Mirkom 

Zormanom  o sodelovanju v okviru MŠŠ – pregled dogodkov poslan; 
pobuda dana tudi MDDSZ; vsi prireditelji naj se prijavijo!

– Izobraževanje starejših odraslih
– Učenje – zanesljiva pot iz krize!

Pripravila: Zvonka Pangerc Pahernik

Sodelovanje z mrežo TVU 2009:

• Redno sodelovanje v okviru pripravljalnih in zaključnih 
dejavnosti TVU 2009
– dva sestanka: 19. marec in 12. november
– stalno usmerjanje, informiranje in usklajevanje

• Krepitev mreže koordinatorjev TVU
– namera o prevzemu vloge koordinatorja TVU
– uresničevanje Napotkov in priporočil za koordinatorje
– evalvacijski sestanek

Pripravila: Zvonka Pangerc Pahernik

Nacionalna promocija TVU 2009:

• Stiki z javnostmi in promocija v javnih občilih:
– novinarski konferenci – nacionalna (11. maja) in lokalna ob odprtju (8. 

maja), sodelovanje z mediji v TVU …

• Skupno promocijsko in informativno gradivo:
– temeljni elementi CGP TVU: logotipi, plakati, spletna stran, TVU-

Novičke, zgibanka, papirna kocka, dopisni papir, vabilo in plakat 
nacionalnega odprtja, e-gradivo (reklamne pasice), drugo … + 
animacijski letaki Zgledi vlečejo

• Spletno zasnovani informacijski sistem TVU:
– 4 moduli: prijava, spletni koledar, anketa, analiza

Pripravila: Zvonka Pangerc Pahernik
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Mednarodno sodelovanje v TVU 2009:

• Udeležbi na konferencah:
– 11. konferenca LLinE v Helsinkih, Finska, 19. do 22. januar;                         

tema: Vseživljenjsko učenje kot pravica: evropske perspektive
– pripravljalna konferenca za CONFINTEA VI  v Edinburgu, Škotska, 1. 

do 4. april; tema: Čas za učenje: Utiranje poti za CONFINTEA VI : Glas 
učečih se

• Predstavitvi gradiv TVU na mednarodnih dogodkih:
– konferenca CONFINTEA VI , 19. do 22. maj, Belem, Brazilija
– konferenca Financing Adult Education for Development, 23. in 24. 

junij, Bonn, Nemčija

• Sodelovanje v mednarodnem gibanju festivalov učenja: 
– prispevki za spletno stran, mednarodne publikacije, izmenjava gradiv

Pripravila: Zvonka Pangerc Pahernik

Priznanja ACS v letu 2009:

• Promocija dobitnikov priznanj ACS 2008 za izjemne dosežke 
pri učenju odraslih
– snemanje portretov in priprava video-predstavitev
– podelitev priznanj na nacionalnem odprtju TVU 2009, 8. maja v Novem 

mestu
– medijska promocija 

• Izpeljava prve faze procesa za pridobitev prejemnikov 
priznanj ACS 2009
– objava razpisa in spodbujanje predlagateljev
– priprava predstavitev za komisijo
– izbor dobitnikov in obveščanje prejemnikov priznanj
– objava prvih informacij na spletnih straneh in glasilih  ACS in TVU

Pripravila: Zvonka Pangerc Pahernik

Nacionalno odprtje TVU 2009:

• Predlog na pobudo ustanove in s podporo ACS
– Razvojno izobraževalni center Novo mesto – izvajalec TVU od leta 

1996, najuspešnejši območni koordinator TVU (od leta 2001 naprej)

• Pripravljalne dejavnosti:
– priprava akcijskega načrta, programa odprtja ter programa novinarske 

konference – stalno dograjevanje
– sklenitev dogovora o sodelovanju
– poziv Mestni občini Novo mesto, da prevzame pokroviteljstvo

• Izpeljava odprtja: 8. maj 2009 v Novem mestu
– v duhu ELUI 2009 povabljena oba ministra - MŠŠ in MDDSZ
– sodelovanje NO TVU pri zagotavljanju govorcev

Pripravila: Zvonka Pangerc Pahernik

13. andragoški kolokvij:

• Tema: Izobraževanje starejših odraslih v letu 
ustvarjalnosti in inovativnosti

• Izpeljava kolokvija: 20. maj 2009 v Ljubljani

• Prijava udeležencev: do 12. maja 2009 

Pripravila: Zvonka Pangerc Pahernik


