
 

 
 
 
 
 
 
 
Spoštovana/i, 
  
najbrž ste v TVU novičkah že zasledili vest, da se na Andragoškem centru Slovenije (ACS) že lotevamo 
priprav na Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2017.  
 
Pripravljalni sestanek koordinatorjev TVU in vseh drugih, ki želite vplivati na snovanje letošnjega 
festivala, bo v četrtek, 23. marca, s pričetkom ob 10.00 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16 v Ljubljani (v veliki dvorani v pritličju). Na srečanju bomo nekaj besed namenili 
lanskemu festivalu učenja, največ pozornosti pa letošnjemu načrtu, ki spet prinaša nekaj novosti. 
Sestanek bo trajal predvidoma do 12. ure. Prosimo, da nam udeležbo potrdite do petka, 17. marca, 
na naslov erika.brenk@acs.si.  
 
Če bo/ste v TVU delovali pod okriljem območnega ali tematskega koordinatorja TVU, vam bo vse 
potrebne informacije prenesel njihov predstavnik, zato naj vam bo tole vabilo le v vednost, da bomo 
kaj kmalu spet sodelovali. 
 
Promocijsko gradivo (plakate, kocke, balone) boste lahko isti dan prevzeli na ACS – a le, če ga boste 
pred tem naročili – obvezno le prek spleta (rok: 15. marec). 
 
Sofinanciranje koordinacije TVU in Parade učenja (PU): razpis MIZŠ bo objavljen na njihovi spletni 
strani danes, 24. februarja, in se izteče 10. marca. Vzporedno na ACS zbiramo pisma o nameri za 
koordinacijo TVU in PU 2017. Vsa dokumentacija, ki jo potrebujete za oba postopka, je na voljo tukaj; 
rok za oddajo namere je 15. marec.  
 
Nacionalno odprtje TVU bo letos 12. maja v Trbovljah – že zdaj vabljeni v imenu Zasavske ljudske 
univerze in ACS! Sprejemamo pa že prijave za organizacijo nacionalnih odprtij TVU 2018 in 2019 na 
lokalni ravni – zadošča kratka informacija po mailu na naslov zvonka.pangerc@acs.si. 
 
Spremljajte nas na spletni in Facebook strani TVU.  
 
Veselimo se srečanja in sodelovanja z vami, 
Zvonka Pangerc Pahernik v imenu delovne skupine za TVU na ACS 
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